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 טיפע יא יא | יי
 סָאװ טסערּפ

 ןעוועג זיא



 דלעֿפנעזָאר םולש ,ןינַאצ יכדרמ ,רעקנילפ דוד :עיצקאדער

 לארשי ןיא דנַאברַאּפ-ןטסילַאנרושז םענופ רַאטערקעס ,(ןָארקרעגיצנַאד) ןור השמ :רַאטערקעס-עיצקַאדער

 גרעברעבליז ןושרג :רַאטקאדער רעשינכעט

 ןמלוא דג :רעבעגטַאר רעשיפַארג

60( 

 לארשיב ספדנ

 ןטסילַאנרושז עשידיי יד ןופ דנַאברַאפטלעװ םעד ןרעהעג טכער עלַא

 1975 -- ה"לשת ,ביבא-לת

 ביבא-לת ,"ילרוא,, סופד ,לארשי ןיא טקורדעג ןוא טצעזעג



 טשידיי יד
 םָאוװ עסעדּפ

 ןעוועגנ זיא

 ןטסילַאנרושז עשידיי יד ןופ דנַאברַאפטלעװ



 ןופ קנעדנָא םוצ דנָאּפ , ןוא םילשורי ןיא נעגַא רעשידיי רעד ןוֿפ ףליה רעד טימ ןבעגעגסיױרַא זיא ךוב סָאד

 קרַאי-וינ ןיא יירוטלוק רעשידיי רעד

 "הרדח ריינ ילעפמ , ןופ ריּפַאּפ ףיוא טקורדעג



 . טרָאװרָאפ

 עיצקַאדער יד

 לייט רעטשרע

 ףלעהטָאג הדוהי
 - עסערּפ עשידיי עטכַארבעגמוא יד

 םיובנירג קחצי

 . "טנייה ,, ןגעוו תונורכז

 ןייטשלעקניפ םייח

 עיפַארגָאנָאמ ַא ןופ ןטנעמגַארּפ .ןדיי ייב גנוטייצ ַא -- "טנייה,

 הנס השמ רייד

 ןגרָאמ ַא ןָא ןטכענ ַא -- "טנייה,

 רעשטוק .ב

 - "סעיינ עקיטנייה , ןוא ייטנייה,, -- ןַאקצַאי .י .ש

 סעזָאמ לדנעמ

 "טנעמָאמ , רעװעשרַאוװ םענופ ןרָאי עטשרע יד

 קַאז סהרבא

 . תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ "טנעמָאמ רעד,

 װָאקרוט קרַאמ

 : : "טנעמָאמ רעד;

 ןַאהַאק (קרַאמ) ריאמ רייד

 תונורכז לטיפַאק ַא

 הידידי םולש

 ."ָאידַאר רעװעשרַאװ,

 ןײטשטָאר לאומש

 ײטַאלבגָאט עשידיי סָאד;
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 טלַאהניא

 אצרעה .ש .י

 . 1939--1918 -- 'יגנוטיײצסקלָאפ ,

 ירעי םייח

 "טרָאװסקלַאּפ ,, ,"טרָאוװ עיינ סָאד , ,"טרָאװ סָאד ,,

 רעסקַאלפ סחנמ

 . "סערּפסקע רעזנוא ,

 רומ-ןילעי ןתנ

 ."טַאט יד ,

 סםערע השמ

 ייגנוטייצ-רעטעברַא

 דרַאֿפס .ד

 - "דניירפ,, גנוטייצ עכעלגעט יד

 קַאלשנעּפַא ַאלָאּפ

 ידנָאלגעטּפ שַאנ,

 הנס השמ

 רעד ןיא גנוטייצ עשירעפמעק ַא -- .צסיאס 5100

 ךַארּפש רעשיליוּפ

 הידידי םולש

 "ָאנַאר ַאטנָאיּפ ,

 שטײװַאר ךלמ
 ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ .13 עיקצַאמָאלט

 ןטסילַאנרושז ןוא

 ךַאברעיוא לחר

 ןײארַאּפןטסילַאנרושז ןוא -ןטַארעטיל ןיא לָאמ ןטצעל םוצ

 רַאזַאל היח

 - ענליוו ןיא עסערּפ עשיערבעה ןוא עשידיי
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 ינסַאי ףלָאװ .א

 שזדָאל ןיא עסערּפ עשידיי יד

 רעזַאל דוד

 . גנוטייצ עקידנפמעק ַא -- י""הפצמה,,

 רעזַאל דוד

 1939--1918 -- .אסיאצ 2216ממו8

 טעמַאס ןועמש

 . עיצילַאג-חרזמ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ

 טַארב קחצי

 . עיסעילָאֿפ ןוא ןילָאו ןיא עסערּפ עשידיי

 רַאבז .א

 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ עסערּפ עשידיי רעקָאטסילַאיב

 ולבה בז

 ענדָארג ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ציווָארָאה ןנחלא רייד

 "טַאלבגָאט רענילבול,,

 רענש יכדרמ

 עּפַאמ-טלעוו רעד ףיוא טקנופ רעניילק ַא -- שטירזעמ

 . עסערּפ רעשידיי רעד ןופ

 לעּפמַאה יכדרמ

 . עיבמעלגַאז ןיא עסערּפ עשידיי

 יאגרש זייש

 . ווָאכָאטסנעשט ןיא עסערּפ עשידיי יד

 אבמער קיזייא

 . תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןליופ ןיא עסערּפ עשיערבעה

 רַאב הירא

 (א"טי) רוטנעגַא-ןֿפַארגעלעט עשידיי יד

 . ןברוח םוצ זיב ןלױּפ ןיא ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ עשידיי

 לייט רעטייווצ

 יקצולס הדוהי

 1948--1914 ןרָאי יד ןיא דנַאלסור ןיא עסערּפ עשידיי יד

 (יקסווַאקלַאוװ) רומילא ןושרג

 . עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןיא עסערּפ עשידיי יד
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 (יקצערָאֿפ) תרופ והילא רייד

 : : : : . דנַאלטעל ןיא עסערּפ עשידיי יד

 סוַארטש .א טרעברעה

 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטייד ןיא עסערּפ עשידיי

 רעברַאפ ריאמ

 : : . : . ךיירטסע ןיא עסערּפ עשידיי יד

 שטיוװַאקרַאמ ארזע

 : : : . עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ןש דוד

 . ןרַאגנוא ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ףרָאדנערַאה .י .ש

 . . . . סור-ןטַאֿפרַאק ןיא עסערּפ עשידיי

 תיז ריאמ

 . . . - . עינעמור ןיא עסערּפ עשידיי יד

 בוטנבא ריקי

 . 1941 ויב עיװַאלסָאגוי ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד

 ןירעּפלַא ןרהא

 : : : : . ףךיירקנַארפ ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ןירג לאנתנ

 ךַארֿפש רעשיזיוצנַארֿפ רעד ןיא עסערפ עשידיי

 . תומחלמ:טלעוו עדייב ןשיווצ

 יקסניוועל בוט-סוי רייד

 . ןברוח ןזיב עיגלעב ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ןַאמכעמ ףסוי רייד

 . תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ דנַאלָאה ןיא עסערפ עשידיי יד

 רָאיכלעמ דוד רענרעוו

 . עיװַאנידנַאקס ןיא עסערּפ עשידיי יד

 יבלוק .9 לואש ר"ד

 . תומחלמ עדייב ןשיווצ עילַאטיא ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ןשוש-ןב לאפר

 , 2 : 2 . עירַאגלוב ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ןבואר המלש

 2 : : . דנַאלנכירג ןיא עסערּפ עשידיי יד
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 טרָאוװרָאּפ

 רעד ןיִא םיוא טלַאּפ ןדִיי ייב עסערּפ רעד ןופ תישארב רעד
 רעטקורדעג רעד ןופ תישארב רעד יװ .ייצ רעבלעז
 ןוא יד ייס .טרעדנוהרָאי ןט17 ןיא -- ןדייטשינ ייב עפערּפ
 :ןשינעפרעדַאב עבלעז יד ןופ ןעמוקעגסיורא זיא ענעי ייס
 ןוא ץעיצאניװַאנ ,ןסנַאניפ ,לדנַאה רַאפ םוידעמ ַא ןייז וצ
 יד סָאװ לאפוצ ןייק טשינ זיא'ס .ןעגנואיצאב עשידנעלנשיווצ
 :םַאדרעטסמַא ןיא ןענישרעד ןענעז ןדיי ןופ ןעגנוטייצ עטשרע
 ןיא ,"ָאידניא םיוא גנומייצ , שידיי ןיא גנוטייצ עטשרע יד
 עד ַאטעזַאנ, ָאנידַאל ןיא גנוטייצ עטשרע יד ;1607 רָאי
 -יירפ ןוא ישיגַאטשניד, ןַאד ,16795 רָאי ןיא ,"םַאדרעטּפמא
 גנוטייצ עטשרע יד .1680 רָאי ןיא ,שידיי ןיא ,"טנרוק ישינַאט
 ,"םייחה ץע ירּפ , גנוטײצנכָאװ יד ןעוועג זיא שיאערבעה ןיא
 ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,1728 רָאי ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא
 -רַאפ וצ -- "ןעגנואיצַאב עשידנעלנשיווצ ראפ טמיטשַאב
 .טלעוו רעד ןיא ןדיי ןשיווצ תובושת ןוא תולאש ןטיײרּפש

 -ניא רעטסקיטכיוו רעד ןעוועג טלָאמעד זיא םאדרעטּפמַא
 ךיוא ךיז ןבָאה טרָאד ןוא ,רעמנעצ-סלדנאה רעלַאנָאיצאנרעט
 שינַאּפש :םהדע עשידיי ןופ םרעטנעצ יד טרירטנעצנָאק
 ןדיי ךיוא ןוא דנַאלשטייד ןופ ןדיי ,ןדיי עשיזעגוטרָאּפ ,ןדיי
 עשיקַאזָאק יד ןגעוװ ןופ ןענורטנא ןענעז עכלעוו ,ןליוּפ ןופ
 ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד יװ .ןליוּפ ןיא ןעמָארנָאּפ ןוא ןטנוב
 םיא רַאפ ןוא םוטנדיי םעד ןופ לייט ןשיזנכשא םעד טנידַאב
 יד ןוטעג עבלעז סָאד טָאה ,תועידי עקימכיוו טכארבעג
 ףדיי עשינַאּפש ןוא ץעשיזעגוטרָאּפ יד רַאפ גנוטײצָאנידַאל

 םעד זיב טכיירגעג ןבָאה ןעגנואיצַאב-פלדנַאה ערעייז סָאװ
 .חרזמ ןטייוו

 עסערּפ רעד ןופ גנולקיװטנַא עמַאזגנַאל עקידרעטעּפש יד
 ןינמ בור רעד :תוביס עשירָאטסיה עריא טַאהעג טָאה ןדיי ייב
 -הרזמ ןיא ןסעזעג זיא קלָאּפ ןשידיי םעד ןופ ןינב בורו
 -וטמאק םעד ןוא םיפיקת עשידיי עקיטרַא יִד דצמ .עּפַארײא
 ;טקירדרעד ךעלטּפַאשטריוו ןעוועג ןדיי ןענעז רעלּק ןשיל

 נא רעייז ;ןרָאװעג ןעמונעגוצ ייז ייב ןענעז תורוקמ-הסנרּפ

 שיטילַאּפ ;ריקליו טימ ןרָאװעג ןטלאהעגּפָא זיא גנולקיוו

 זיא טייהיירפ-סגנוגעװַאב רעייז ;וָאלטכער ןעוועג ייז ןענעז

 ןיא בצמ רעכעלרעניא רעד ךיוא רעבָא .טצענערגַאב ןעוועג

 ןייק ןעוועג טשינ זיא עּפָארייא-חרזמ ןיא בושי ןשידיי םעד

 תוצרַא עברא דעו םעד ןופ ךיז ןלַאפעצ ןכָאנ .רערעפעב

 דסח םוצ טלעטשעגסױא ןעוועג תוליהק עשידיי יד ןענעז

 עניימעג, יד ןופ ןבעל םעניא ןבָאה סָאװ ,םיפיקת יד ןופ

 ןיא ךױא .טכיל לַארּטש ןייק טזָאלעגנײרַא טשינ "טייל

 יד ןענעז הלכשה רעד ןופ ילבפױא םענופ טייצ רעד

 ַא ןופ גנולקיװטנא רעד ראפ ןעװעג טשינ ןעגנוגנידַאב
 ןַא טריפענ םיליכשמ

 ןופ ןוא שידיי ןושל-סקלָאפ םעד יפלכ קיטילָאּפ-המרח-דע

 יפלכ "םזירופ, רעייז ייז ןבָאה טייז רעטייוצ רעד

 ,שודיח ןייק ןושל םעד ןיא ןזָאלוצניײרַא טשינ) שיאערבעה

 -רעד (ך"נה ןיא גנודנירנַאב ןייק טשינ טָאה סָאװ

 א ןופ גנואייטשטנַא יד ןעוועג םרוג ןוא דרוסבַא זיב טריפ

 יד ןבָאה טייז ןייא ןופ .עסערּפ
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 1615 רָאי ןיא סױרַא ,ךַארּפש-ָאנידַאל רעד ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד

 .תאטי 33

 םַאדרעטסמַא ןיא

 / רעטַײרעֿפעש ןוא .רעוויטקַא ןַא רעכלעוו טימ ,ךַארּפש-הצילמ

 -רָאי ןט19 ןופ טימ רעד ןיא .ןענידַאב טשינ ךיז ןעק שטנעמ
 *ֿ *. יי . 5 : ט

 רעד ןיא יײס ןוא רעשידײ רעד ןיא ייפ ןעוװו -- טרעדנוה

 ןעמטוקעגרָאפ ןענעז עּפָאריײיּתהחרומ ןיא טלעוו רעשידיי-טשינ

 ןפַאשעג ךיוא ךיז ןבָאה ,ןעגנורעדורפיוא עקיטסייג עכעלרעניא

 ייב עפערּפ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןץגנוגנידַאבכ יד

 -רעד וצ עשראוו ןיא ןָא טבייה 1825 רָאי םענופ ףוס םוצ

 עשידיי (שיליוּפ ןיא ןוא שידיי ןיא) עקיכַארּפשיײװװצ יד ןעניש

 -עשוטסָאד -- לעסכייו רעד ןַא רעטכַאבָאעב רעד , גנומייצ

 ןיא זױלכ גנוטיײצנכָאװ עטשרע יד ."יקסנַאלשיװדַאנ שטַאג

 ןכױהעגנָא טָאה -- "גנוטייצ עשידוי רעגרעכמעל , -- שידיי

 רעױשרַאװ, גנוטייצנכָאו יד ןוא ,1848 רָאי ןיא ןעניישרעד

 .1867 רָאי ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא טָאה "גנוטייצ עשידוי
 -עגנָא טָאה "ץילמה , גנוטיײצנכָאװ עשיאערבעה עטשרע יד
 ,ןבלַאװש יד טָא .1860 רָאי ןיא סעדָא ןיא ןעניישרעד ןביוה
 עשיטילָאּפ ערעווש ןיא טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג ןענעז סָאװ
 ןבָאה ,ןעננוגנערמשנַא עכעלטנייוועגרעסיוא ייב ןוא ןעגנוגנידַאב
 ,עפערּפ רעטידִיי רעד ןופ ילבפיוא םוצ טכַארבעג

 .עּפָארייא-חרזמ ןיא ןושל רעדנַא ןַא ןיא ןכיילג ַא םיוק טָאה סָאװ

 רעמ ןענישרעד שידיי ןיא זיולב ןענעז 1950 רָאי םעד זיב

 ילבפיוא ןַא

 =ירח -- ןעינוטײצ יעטידפירעפ קיצפופ ךופ טםרעדנוה ןופ

 -טנכעוו קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעכעה ןוא ןעגנוטיײצנַאט קיפ

 קידָאירעּפ עטגייווצרַאפ יד קידנענעכער טשינ ןעגנוטייצ עכעל
 .ןטפירש-רָאילטרעּפ ןוא רעטעלב-שדוח ןופ

 רָאי ןיא ןענישרעד זיא שידִיי ןיא ג
 ןענישרעד זיא סע רעדייא רָאי 28 ,טשערַאקוב ןיא 7
 רעד, -= גרוברעטעּפ ןיא שידיי ןיא גנוטײצגָאמ עטשרע יד
 -רעד עטרַאװ ןיא זיא סע רעדייא רָאי 27 ןוא ,(1902) "דניירפ
 ,"ףַארגעלעט רעד, -= שידיי ןיא גנוטיײצגָאט עטשרע יד ןעניש
 רעד, ,(1908) ?טנייה , ,(1907) :"ןבעל רעזדנוא, ;?געוו רעד;
 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא (1910) "טנעמָאמ

 םעד טימ ןביױהעגנָא ךיז ד טָאה עסערּפגָאט שיאערכעה י
 רָאי םעד ןיא .1886 רָאי ןיא ,גרוברעטעּפ ןיא ,."םויה,
 יו ןעניישרעד ןביוהעגנָא "הריפצה , ןוא "ץילמח , ךיוא ןבַאה
 -נָאט ןעצ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז 1930 זיב .ןעגנוטיײצנָאמ



 טרַאװרַאפ

 , רעסיוא רעבָא ,שיאערבעה ןיא ןעגנוטויצ

 ןופ ןטלַאהעגרעביא טשינ ענַײא

 עט קינייװ ןופ טַאמלוזער ַא

 יו ,ןרָאװעג ןריובעג זיא עסערּפ עשידיי יד םנה

 ,עיצַאמרָאּפניא רַאפ םוידעמ ַא יו ,ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןכיילג

 -רקיע יד ךיז ףיוא ןעמונעג עּפָאריײא-חרזמ ןיא ךָאד יז טָאה

 יד .טַארַאּפָא-הכולמ א ףיוא ךעלטנגייא ןגיל סָאװ ,םעבאנפיוא

 -ניא ןֿא :ץלֿא ןעוועג זיא שיאערבעה ןיא ןוא שידיי ןיא עסערּפ

 ר א ;ןעיידיא עלַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ ןופ רָאטַאבוק

 ַא ;רָאטקָאד ַא ןוא טַאקָאװדַא ןַא ; טעטיסרעווינוא ןַא ןוא
 .רענָאמ ַא ןוא רעּפָארטש

 ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא רוזנעצ רעּפרַאש רעד ןגעוו ןופ

 ןייק טָאה "הריפצה

 יו ,ןעלטימ ןיא קחוד ןגעוו

 סריא

 מה ןפאשעג עסערּפ רֶעשידיי רעד ןיא ךיז טָאה ,םזירַאצ

 עשיידיי רע /טנזיױמ רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ סָאװ ,ךַארּפש

 שרפמ םיזמר יד ןבכָאה ךעלמעטש ןוא טעטש יד ןיא רענעייל

 מָאה גנוטייצ יד סָאװ וצ ןעגנורדעגפיורַא ייז ןופ ןוא ןעוועג
 ךַאװ ןסַאמ עשידיי יד ןטלַאהעג טָאה עסערּפ יד ןוא .טליצעג

 .םישעמ וצ 4 יז ןוא תונכּ יד וצ

 רעד ןשיווצ הציהמ ַא ןַארַאפ זיא רעקלעפ ערעדנַא ייב ביוא
 רעשידיי רעד ןיא סע זיא ,עפערּפ רעד ןוא רוטארעטיל רענייש

 -ערבעה רעד ייפס ןוא רעשידיי רעד ייּפ .ןעוועג טשינ עסערּפ

 ןוא שיטּפיצילבוּפ ,שירעלטסניק ךיז טָאה רעביירש רעשיא
 -סיוא (ןעוועג סע זיא רעּביירש רעד לפיוו ףיוא) שירעפמעק

 = רע ייי רומַארעטיל עשידיי יד .עסערּפ רעד ןיא טבעלעג
 ןא, ר א= ןעוועג טשינ ןענעז -- םכילע-םולש ןוא ץרּפ ,קילַאיב ,עלעדנעמ

 זמעק ךיוא ןעוועג ןענָעז ייז ; רעקיאזָארּפ ןוא רעמכיד זיולב
 -רַאפ ,טייקיטכערעג ןוא קדצ ןופ רענָאמ ,ןטּפיצילבוּפ עשירעפ
 םוידעמ רעייז ןעוועג זיא ץסערּפ יד .ןטייקנייש ןופ רעטיײרּפש
 וױלב טשינ ןעװעג ךָאד יא עלעדנעמ .רעכיב ערעייז ראּפ
 ךיוא רָאנ ,("ישילשה ןימינב תועסמ,) סעטנַאװרעּפ רעזדנוא
 ןוא ןפירגַאב עטלַא ןופ רעכערבעצ רעד) רעטלָאװ רעזדנוא
 רעד ןעוועג זיולב טשינ זיא םכילע-םולש .(ןטייצ עיינ רַאפ רענָאמ
 -עג ,דָאטקַאדער ךיוא רַאנ ,"רעקיכלימ רעד היבוט, ןופ רּבחמ
 -עג ןוא רוטַארעטייל רעד ןיא הי רעד רַאּפ המחלמ טריפ
 זיוקב ןעוועג טשינ זיא ץרּפ .ל .י/ .קיטסוצילבופ ךיוא ןבירש
 ,"ןצַאזפױא , ןופ רעביירש ,טסינַאטעילעּפ ךיוא רָאנ ,רעטכוד

 ישינאטשניר

 8 סחנכ ו"ד

 רנלשטיימ
 יזוי ןטש ןיגנווג גו ריֿפ ןער (ויו )

 רקֹועכ יטירסיק טיר טמר קער ךו

 רבירמ (יירר ) ךזוב ןער רבי ןייג
 ןקריט טקעז יו ןבולה וו ןגוניִג

 ןבחה יניִכועז מיר ןגוירקיִג ןגנפיִג

 חייב רֶגע) ישיקריט זמר שמדשנעקיב

 נוס ריֿפ ימ ( ןייררזוו רטעפ)

 * ן:עוויג קרמטשט ןמ4 טגגיוט .ןיננווג

 גוי ןֿכורביג ?ןיוט ןייג |קריט זיר רב

 ' ןויוקיִג ןװ ( קעפע ) ונ ןוט ךיווי ןייז

 ריּה 7: { ןבײה רק ועפי טירסי קטיר

 ןולוצ .גומ ןטוהינ טעג ;יהק ןייס
 ישיקריט םיר ןזיג טור ןסווטיכ טיה

 אז ןרְגעֹויכ טינ ( קעטע ) ;נוטשעֿפ
 רַעָה טו (קעסע) ןח ןעב
 רער ומ (פ ןויסויה קיטרוק )
 טזלטש רר רויפ רבמ ( ישיב ףיטח'ו )
 ( חפעומ ןיֿפ יטב שיוח ) רער טג1
 (היאדזי) ןטיקריט ןכֹוה רער טיוצ

 יטורג זיפ ןייז ( וניורר ) רעד טשנגז}
 ןזא טמה זיו ןביירט יג ןוּוקיִג רוציב
 יֿכױטע ןקירבןיש ןטי-סיק רער ןיפ
 ןער ץקוח ןוועג קעז ט:ואיז ןכיעי

 םירפ רער ןווװ ט רויפ ןרחט
 טא ת|פ גיטזב ןהע;בינטיוצ ריוימ

 נומ ררעֿפפ ונ וקריט טגויוט .ןיסיירר
 ( םויח רטזט ) ןעד ןופ ררורכ רער
 יומ ןוח:+ ןרעטחט טגויוט יכול טיוג
 - ןוווק ןמ ( קעטע ) ונקיוב ןגווט
 רררט ןכויה ?ןועֿפ ישיקריט זיר
 גזיוו טע ןטומה ונ טכוי|ש ר!ע8ֿ ןיימ

 ןיוו שע מיוו ןטזריג

 רעשידיי רעד ןיא גנוטייצ עשידיי יד

 זמת טנרוק
 טשוניוא ה

 שטר ןבירטיִג טרעװ ( ןֿבומ ) ןוֿפ
 ךיוקערט ןייט וו טּכג ונייב ןטרור
 גיס ןימ ןיוב גוט רנור ןוֿפ רטיוויג ןומ | !

 רכעט זייר טמה טניוװ רר 'נומ ןווקיִג

 ןגױֿפ : קעווו טכזיווי } רעייה מיד ןופ

 ןרמט ויפ גומ טגעיוחיב !טרויפ טייוונ
 םייוונ רניװ .רער טמה ךיווי ןחטיג
 מיר רביס סחֹוט קער ןופ ןטוירווי;
 * ןפרזוויג רביר סערב

 ןימ ( ןיוו ) וכ ןסא טמה ןיטער רטגוול
 ןטעב ונ גיסי!ֿפ רעז ןֿכרעק טיר !ז
 ןיד גירקןקריט רער שר וו בן
 -ןפיוו כמ טז ךיוקיוג ראוו
 רבי ימ םייריטיירישירסיק מיר םיוו
 םיר ןבכמה זיו ןונִיג ( םיורר ) טיר
 קיטשינ טיוצ - רחטש גיטכעג ןקריט
 ןיפ ןבכומה טניומ ןסא טחר ןסושיִג
 זיר ןַיֿפ ןטיוו חג טעטש ישיקריטמיר
 * רֶקֹועֿפ יטירסיק םיר ןוֿפטֿפנוק ןח
 טשנרע ןטעה ןקריט מיר ןעװ רבמ
 טּכײו רנ חי: ןטעה זו טּכױרביִג
 ישרסיק םיר טזור ןררניה רֿפ טגעקיִג

 ןעד רבימ טגעקיִנ ןטעה יה
 *ןוצק ביר ( זניורר ( ךזיב

 רבייוו .נומ ןטזור!נ יטירטיק 060
 ןכעֶניב רֶגעֹו ןעד ןוֿפ טייוו ונ ךינ ןבה
 ומ ןגנֿפי גוי לא ר 0 יז ןייז זיו

 * ןריווינ טריפיִג ( יפו ) ךזינ
 ןוט 8 0 יטירסיק זויר

 טמה ןויא 26 ן'יטש ררגנמ םייב ןוש

 (היוארול) ישירסיק וליר שטר א 3
 ן4 טגווט 1י:פופ טי גכעריג' ו והו)

 ?ןייו ץרװטעוג
 יי:

 רָאי ןיא ןײגסױרַא ןבױהעגנָא ,ךַארּפש
 םַאדרעטסמַא ןיא (1680) ז"מת
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 2 1/ 8ז3260י/ 0048. 3. 0046 1823:

 העטכמ ראט רט ד
 ?עסיכייוו רעד זא

 1823 רכאעלער ןעשיוק (עי איושראוז

1068 88 01480310501+ 

 א סחחחח11:718 2 :44ס06 }ז1ס294105 6
 56חזלש

 יט :48056 טס+ץמופחוה קז2סקופסשו
 אז 7- סס31880י616חו3 214015 !אג6מ16-
 ףוםואב /40616656וסאס 2 6םיּב 22.וקסב
 1 סא סנו6םחםואט ?ז8ַײז יש 106816 {111
 28ח01642620ם6ַאס, 8546 םוָבס6 ז0723?8-
 826812 80!ץסד406 516 לוָּגה ה8881סװש וו
 1 או3268 תסמםתס:8ֿס}}ץחעסה, קז252 ןזט-
 8חֹוָגסקסת צֹוָש הם |6חמ י+ /1ז01656016 ?ס}1
 ?אוסחמ תו;;ץסמעס86 504 ׁשֹוםהְעְסֹתַג 9

 יט } 80 גשדנ1ג ט8 846 :
 0.1. םסקפ/חואמופ קזס=קופסשש קתמיטג
 השצאט!פתמו 8.ף. וסווו. 415513. 8086-

 עדואלניא סאפ ןעטכירכאנ

 סלר רנוא עספניקנייא רער ןאיסיסאק סגנורינער איד
 { וברתקםחויס טמטר םיסכיאטק ) םעצטאש

 ןעשסכיֿפ 208 ס!טקיפרס ןעט 7 סעד גױװיֿפרע ןיא

 ט ,גררמרֲעַס ס רהחי סעזיר םיוָיי ןעפ 32 קט קינס "יח

 ןעפ }  קימ ( ,וררס קינעסר) טכובסעזעֶנ יֿפ דפכולוז'!נימ

 רעֿס ערנעװמ0  שיאויה דריא , סםיפ טרהיֿפעממ ןהייפ

 דנמ םעיורנמה ןיפ ננונררמ

 קיס טסי48יק םיר עבועװ (ענילטטסיסק } ועכיבנעֿגיטמנ

 רער ןערטעב

 ריל ,ריינ סעט3488רע2 ןעדהופ יל ןע!המס עכיידגינעק

 - ןפנרצעגנמ גנוֿבימ סיוח

 ןעטֿכירסיס8 ןעליטנטענענ וער -ניכיֿפכצס יד 16

 11 רוניס

 צרָאװרָאפ

 פי טוג ַא רַאפ רעפמץק

, 

 ךרודַא זיא רוטארעטיל ץעטידיי ץעצנַאג יד

 : א ןופ רע וװָאט יד ןשיווצ טצעזעגּפָא ךיז טָאה יז רעדייא

 עד ןופ לגיּפש רו ןייז יצ ,רעקיסַאלק יד ןופ ץעיצידַארט יד

 -רק יד ףיוא ךיוא ןנָארטעגרעביא ךיז טָאה ,עפערּפ רעשידיי

 ןזיב טעמטכ יי רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא תורוד עקידנעמ

 -םיזקע טָאה סע רָאנ ּוװ ,ןטנעניטנָאק עלַא ףיוא ,גָאט ןקיטנייה
 -טפירש םעד ןָא .עפערּפ עשידיי א טריטסיזקע םע ןוא טריט
 ל עוו יז לייוו :מ וו א ז ,םערַא עסערּפ עשידיי יד זיא רעלעטש

 ויא סָאד ןוא םוידעמ רעוויטַאמרָאפניא רַאפ קינייוו וצ ליפ

 קעווצ ריא ןוא ץיצידַארט ריא

 - ץרפ .ל .י ,םכילע-םולש ,עלעדנעמ ןופ טירטסופ יד ןיא

 - - = 1 לש ןעגנאגעג ןענעז ,רָאטקעּפפ .מ ,ןָאזנעניד בקעי

 ,רו ןינש יקסווָאנַאנַאק םירפא ,גרעכמָאנ .ד .ה ,שטיוװָאלַאגעפ .ז

 , ֵּת 2 תל ֹפ

 ךָאנ ןוא ,ןילטייצ ןרהא ,קישטנָארָאה ןועמש ,ושָאטַאּפָא ףסוי

 עלא יז ץיַאלּפ ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ המישר יד סָאװ ,ךָאנ ןוא
 ףאו יי היו ריז הייא

 יא-א-, 52- =

 ןיא וליפא ,ןרָאװעג

 ןס . *8 ןועקיטרס ןעו ןיס עכופי

 - וניצ ןעטוסהסוע ןײהפןעט 1 כקערמק םתורנמה םעד

 ןעוויֿפרס ול ןפגייאטגו|ס קיט .עסידםייק ע|16 דוס

 , ןעטנ15פרע8ֿ

 ן=עטס גניסןמוורעֿפסם0 וער .( רפזר }

 סכי:8ױס ןכערגס:עב לער ועשנופ טיװ

 ,םהעטּפ וסייוו םיב ןעֶטי! !עקיטרט ןעטנטנעֶגי סיר

 ירעֿפ שתיס ןֿפײֿפײק רעדסי ןייָֿש - .8 !עקיטרפ

 נס רע ןכ!עוו ןגפ ןערהיֿפ י3 (יקינעסר) רפכיכעגפט ןערניכ

 - רע פיר (תונוס) ןער.ופ עזוט ,סוװ ןעכיירטנייפ. 86 וי

 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא סױרַא ,ןלױּפ ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד

 צג תגתס/סשפפ0 ספ?ָאוצ סה, טט82ץ368/0
 יי סקס| אטקססױש 380 ש)ג 2ט1סץ סה , 20318-
 יז 80 000716 קס8 320754ט1}םג ם36420ת6חת

 ,שט 65 5880 ץס0 -
 132 4619 ביעט 6צסח.1651 םפ-

 עק טו 02.

 אזועאט! 82 ,,67 אויפ } עי
 תופט םוזעץומָצסט86 {2:ו6חמוא, אוסזָצֹפַצ
 קז:663ו86181 4260 קס 8162 8ןטאו) {88א

 סט 82162ם6 , 1880 1206 21680 חנםםס}

1828 

 שילױוּפ ןיא ןוא שידִיי ןיא

 צו טרימוכ טשינ טנייה זיכ ךָאנ זיא סע

 סָאװ לָאר עכעלטנייוועגרעסיוא יד ,ןכירטש עטרענײמעגלַארַאפ

 עדייב יד ןשיווצ ןלױּפ ןיא עסערּפ עשידיי יד טליּפשעג טָאה סע

 .תומחלמ-טלעוו

 םוטנדיי עשיאעּפָארייא-חרזמ סָאד עקַאט טָאה שירָאטסיה

 -רעביא טָאה קסָאװ ,רעטנעצ ןלַאנַאיצַאנ םעד וצ טלקיוװטנא ךיז

 בא = עלַאנַאיצַאנ עקידרעירפ עלַא ןופ השורי יד ןעמונעג
 עצנ ג רעד רַאפ ץנַאט 583 גיא עשירעכבעגנָאט יד ןר ָאוועג ז לי ֹה ןוא

 -הרזמ םעד ןופ לָאר עלארטנעצ יד רעבָא .טלעוו רעשידיי

 רעד ךרוד טשרע טלקיװטנַא ךיז טָאה םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא
 ז .עפ סערּפ רעשידיי ר יי

 לַאנַאיצַאנ עשידיי ע עלַא י טטרימרַאפסיױא ךיז | בַאה

 יז ;ןעיידיא
 .ןירדהנפ רעד
 יא
 יד טנרעלעג
 טא אב
 יורה יי יד

 ָאוועג ןדנוברַאפ עסערּפ רעד

 סע רעכלעוו ןיא ;++ י- יייזייוי זיא
 ,יירעדי ש = .' ןא, 842

 7 ץלַאיצַאס ןוא
 ךױא רעטַידיי רעד ןעוועג זיא ןוא טנעמַאלרַאּפ

 טנעיילעג טשינ טָאה רענעייל רעשידיי רעד

 טָאה רע רָאנ ,טרימרָאפניא ןרעוו וצ ףיוא גנו

 עדייז ןוא רעטָאפ 1 ,גנוט
 ךרוד רע זיא קיטייצכיילג ןוא ,ארמג טַאלב ַא

 רעטנץָאנ ןייז טימ רָאנ טטשַינ ןר

 יז יוװ ױזַא גנוטייצ ץעשידיי



 טרָאװרָאפ

 עד טימ רָאנ ,עּפָאריײיא-חרזמ ןיא הביבס רעשידיי
 .טלעוו רעשידיי

 יצ ,"ננוטייצסקלָאּפ יד  ,"טנעמָאמ רעד, ,"טנייה, רעד

 עשידיסח וצ ןכילגעג ןעוועג ןענעז "טאלבגָאט עשידוי סָאד,

 ןוא ייז םורַא טרעמאלקעג ךיז ןבָאה םידיסח תותכ סָאװ ,םייבר
 קווא יד ןיא ןוא .טרָאװ רעייז טימ טבעלעג ןוא טצכעלעג

 ןבָאה ייז -- םייבר ןעוועג טכער טשרע רעביירש יד ןענעז

 -יא ייז ןופ רעוו זיא רעמַָאט זַא ,רענעייל יד ךיז ךָאנ ןגיוצעג

 רע טָאה ,רעטייוצ רעד ןיא גנוטייצ ןייא ןופ ןעגנַאגעגרעב

 ..רענעייל ענייז ךיז טימ טריפעגטימ

 ןיא עסערּפ עשידיי יד ןוטעגפיוא טָאה םישעמ עסיורג
 ןיא רימ ןעעז םישעמ יד ןופ ןטַאטלוזער יד -- עּפָארייא-חרזמ

 זיא עּפָאריײא-חרזמ רעכלעוו רַאפ ,לארשי תנידמ --לארשי-ץירא

 רימ .חוּכ ןשירענָאיּפ-שיזיפ ןוא ןקיטסייג ןופ לַאװק רעד ןעוועג

 סע ּוװ םוטעמוא ןוא סעקירעמַא יד ןיא ןטַאטלוזער יד ןעעז

 ןסיורג םעד ןופ םוקכַאנ רעד ןוא ךעלטשער יד ךיז ןעניפעג

 ףיוא ןוא ןפַאשעג עסערּפ יד טָאה סָאװ ,םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא

 .ןגיוצרעד ךיז ריא

 טשינ טָאה "ןעוועג זיא סָאװ עסערּפ עשידיי יד, ךוב סָאד
 ןופ עייּפָאּפע יד ןלייצרעד וצ עבַאנפיוא יד ךיז ףיוא ןעמונעג

 -רָאפ-שימעדַאקַא ןַא ןייז וצ רעדָא ,עסערּפ רעשידיי רעסיורג רעד

 וב שידעּפָאלקיצנע ןַא יצ ,טעברַא עשירעש -סערגטייוו וד טןקלב רעצנַאג
 ןשיווצ ָאטשינ רעמ טו רעגערט ןוא רעיוב עריא ןופ טייהרעמ עט
 .יה לכ ךרדב טייקיבייא רעד ןיא קעוװַא ןענעז ייז .עקידעבעל יד
 -עװַאּב ייווצ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענעז רעמ ךָאנ
 רעזדנוא ןעגנערבוצמוא ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוג
 רעד ןוא םזירעלטיה רעד -- קיטסייג ייס ןוא שיזיפ ייס קלָאּפ
 יד טלעטשעג ךיז טָאה ךוב םעד ןופ עיצקַאדער יד .םזינילַאטס
 סָאד עטכישעג רעד רַאפ ןעװעטַארוצּפָא עבַאגפיוא ענעדײשַאב
 רעשידיי רעד ןגעוו ןעקנעדעג ןוא ןגָאז וצ ןבָאה סע סָאװ ץלַא
 תונורכז ןופ םרָאפ רעד ןיא -- הטילּפה תיראש ריא ץעפערּפ
 .רעדליב -- יז וצ ןוא עיּפַארגָאטקַאפ ,ןעייסע ,ןעגנונעכייצרַאפ
 ןיוש ןענעז טנייה זיב ןרַאװעג טכַארטרַאפ זיא ךוב סָאד םייז
 ןבָאה 'עכלעו ,יד ןופ לָאצ ַא טייקיבייא רעד ןיא קעװַא ךיוא
 רַאפ 0 קנעדנָא 1 לָאז .ןעייסע טימ טקילײטַאב ךיז
 עטכישעג רעד רַאּפ ועטַארעגּפָא סָאד ךיוא .תורוד עלַא
 רעשרָאפ רעשידיי 00 ןייק ןכלעוו ןָא ,רצוא רעתמא ןַא זיא
 טעװ רע ןעוו ןייגַאב ןענעק טשינ ךיז טעװ רעקירָאטסיה ןוא
 ןיא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ לטיּפַאק םעד טימ ןעמענרַאפ ךיז
 .לָאר עקידנריפ ריא ןעמונרַאפ טָאה עסערּפ עשידיי יד ןכלעוו

 עיצקַאדער יד





 קישטייב ָארַאװ) ביבר 8 ּב ה
 וו

( 

 פ טריפַארגָאטָאפ





 ףלעהטַאג הדוהי

 זיא סָאװ ,לָאר ַא טריפעגסיוא טָאה ןליוּפ ןיא עסערפ עשידיי יד
 -רַאפ ןלַאבָאלג ןַײק קידנבָאה טינ .ןימ ריא ןיא קיטרַא-קיצנַײא ןעוועג
 עשידיי יד רַאפ ענובירט עשירַאטנעמַאלרַאּפ עמַאזניימעג רעדָא דנַאב
 -ַאנ יד רַאפ ןַאגרָא רעיירט ַא ןעוועג עסערּפ עשידיי יד זיא ,תוליהק
 יד ןקיטלַאטשעג רַאפ ןוא ןסַאמ עשידַײ יד ןופ ןסערעטניא עלַאנָאיצ
 רענעייל עריא רַאפ זיא גנוטייצ עשידיי יד .גנוניימ עכעלטנפע עשידיי
 -ייורַאפ ןוא רַאטנעמָאק ,עיצַאמרָאפניא ןופ רוקמ ַא רָאנ טינ ןעוועג
 תועידי זולב טינ גנוטייצ רעד ןיא טכוזעג ןבָאה רענעייל יד .גנול
 ןיא געוו ןרַאפ גנוטכיר ַא ןוא טסיירט ,ץוש ךיוא רָאנ .סעיצַאסנעס ןֹוא
 ןופ ןבעל סָאד טלגיּפשעגּפָא גנוטייצ יד טָאה תמאב ןוא .טפנוקוצ רעד
 ןוא ןקיטיוו ,ןליפעג ענייז קורדסיוא םוצ טכַארבעג ,ץוביק ןשידיי
 ןדיי יד ןופ עציײלּפ יד ןכילגעגסיוא טָאה גנוטייצ יד .ןעגנובערטש
 טָאה יז .טײקויסַאּפ ןוא טייקיטליגכיילג ןופ טּפעלשעגסױרַא ייז טָאה
 יד ןבָאה יז וצ סָאװ ,רעזייווגעוו ןוא עיצוטיטסניא ןימ ַא יװ טנידעג
 יד ןוא .ץרַאה רעטיב רעייז ןסיגוצסיוא ידכ ,טעדנעװעג ךיז ןדיי
 ,רָאטַאװרעסבָא ןַא ןופ לָאר רעד טימ טנגונגַאב טינ ךיז טָאה גנוטייצ
 רעייז רַאפ ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ המחלמ יד טריפעג טָאה רָאנ
 .ןבעל ןוא טיורב ,טעברַא ףיוא טכער

 -עילעפ ,ןעלקיטרַא ,תועידי יד טימ -- ןטלַאּפש-סגנוטיײצ עלַא ןופ
 ךיוא טָאה'ס ןוא ,תורצ עשידַײ יד טקילבעגסױרַא ןבָאה -- ַא"א ןענָאט
 -ץרא ןיא ןבעל ןרעסעב ַא ףיוא גנונעפָאה יד ייז ןיא טרעטסײגַאב
 -סינויצ-יטנַא ךעלכַאזטּפיױה) ןעמַאנסיוא עניילק רעייז ןופ 'ץוח .לארשי
 רעדָא עוויטקַא ןַא ןזיװעגסױרַא עסערּפ עשידִַײ עצנַאג יד טָאה (עשיט
 סָאװ םעד ןגעװ תועידי יד ןוא םזינויצ םוצ גנואיצַאב עשיטַאּפמיס
 רעייז גנוטייצ רעד ןיא ןעמונרַאפ ןבָאה לארשי-ץרא ןיא רָאפ טמוק סע
 ןגעק גנוקידיטרַאפ רעד טימ ךיילגוצ ,אברדא .ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןַא
 -רעניא ןפיוא טפמעקעג עסערפ עשידַײ יד טָאה ,אנוש ןכעלרעסיוא
 יד ןופ רענעקײלּפָא יד ןגעק ,ןרָאטַאלימיסַא יד ןגעק ,טנָארפ ןכעל
 .גנובעלפיוארעדיוו רעלַאנָאיצַאנ וצ קלָאפ ןשידיי ןופ טכער

 עסערּפ עשידיי עטכַארבעגמוא יד

 -סעפָארּפ ןטימ טנגונגַאב טינ ךיז ןבָאה ןטסילַאנרושז עשידיי יד
 ןענעז ייז .ןקעווצ-הסנרּפ רַאפ זיולב טעברַא טימ ןוא גנַאגוצ ןלענאי
 עסערּפ רעדמערפ רעד ןיא ןגעלָאק ערעייז ןופ ןענַאטשעגּפָא טינ
 ַא יװ רָאנ ,הכאלמ ַא יװ טינ עסערּפ יד ןטלַאהעג ןבָאה יז רעבָא
 .הריצי ןוא ףמַאק םוצ קלָאפ סָאד ןקיטומרעד וצ -- תוחילש

 תוליהק יד ןבָאה עסערּפ עשידיי יד ןענישרעד זיא סע רעדייא
 עשידיי יד .םיפיקת עשירָאטַאלימיסַא יד ןשרעהַאב וצ ןבױהעגנָא
 יב טיהרעמ רעקידנרידיצעד ריא ןיא טלעטשעג ךיז טָאה עסערפ
 עכלעוו ,תוחוכ עכעלטפַאשלעזעג עשיטַארקָאמעד יד ןופ טייז רעד
 יז .םיסּפורטוּפַא יד טָא ןופ טפַאשרעה רעד וצ טכַאמעג ףוס ַא ןבָאה
 -ירקסיד ןוא סעדווירק ןגעק ףמַאק םעד ןעוװעג ךישממ ךיוא טָאה
 יד ןופ ןבעל סָאד ןריזינרעדָאמ רַאפ ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד דצמ עיצַאנימ
 -רַאפ רעד ןגעק ,ןענעקיילרַאפ ךיז ןופ ןעגנוזָאל יד ןגעק ;תוליהק
 רַאפ ,ןליצ עשיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנ רַאפ ,"ץרַאה ןופ גנורענייטש
 .עעדיא עשיטסינויצ יד ןריזילַאער

 -ַארעטיל רעד ןופ ילבפיוא םעד ןפלָאהעג טָאה עסערּפ עשידיי יד
 ךרוד טמירַאב ללכ:ךרדב רעביירש ןרעװ םלועה תומוא יד ייב .רוט
 ליפ .ךוב ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעניישרעד ןעגנופַאש ערעייז סָאװ ,םעד
 ףליה רעד טימ טײקטמירַאב וצ ןעװעג הכוז ןבָאה רעביירש עשידיי
 -רַאפ לָאמ ןייא טינ טָאה סָאװ ,עסערּפ רעשידיי רעכעלגעט רעד ןופ
 .םיכשמה ןיא ןעגנופַאש ערעייז טכעלטנפע

 -טפַאשלעזעג יד ןפַאשעג טָאה סָאװ ,עסערּפ יד ןעוועג זיא סָאד
 -עג טָאה יז ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןעײטרַאּפ יד ,ןעגנוגעווַאב עכעל
 .טלַאטשעג עשיאעדיא רעייז טמעריפ

 רעד ךרוד רעבָא ,טײרּפשעצ ןוא טייזעצ זיא קלָאפ עשידיי סָאד
 םיפתוש ןעוועג ןדיי יד ןענעז גנוטייצ רעשידיי רעד ןופ גנולטימרַאפ
 .טרָא ןדעי ףיוא רעדירב ערעייז ןופ החמש רעד וצ ןוא רעצ םוצ

 רעשידיי רעד ןופ רענעיל לפיוו ןסיו טינ לָאמנייק ןלעװ רימ
 ןענעז עכלעוו ,ןדיי ןָאילימ סקעז יד ןשיװצ ןעוװעג ןענעז סע עסערּפ

15 



 ןעוועג ןענעז יז זַא ,זיא טסּוװַאב רעבָא .האוש רעד ןיא ןעמוקעגמוא

 -מעזקע-סגנוטייצ לָאצ יד יװ ,רעמ ליפ ןעוועג זיא לָאצ רעייז .ליפ רעייז

 -עג טינ טָאה דיי ַא .ןרָאװעג טפיוקרַאפ שיטקַאפ זיא סָאװ ,ןרַאלּפ

 טלגנירעגמורַא ןעוועג רע זיא ןענעייל ןתעב .ןילַא גנוטייצ יד טנעייל
 ןדיי ערעדנַא טימ ,ןטניה ןופ ןוא טנרָאפ ןופ .סקניל ןוא סטכער ןופ

 יז ױזַא יו ןוא .גנוטייצ ןייז ןיא טפיטרַאפ ךיז ןבָאה ייז ךיוא סָאװ

 -נייא יד יװ ,שינעלייא ןיא ןוא ךעלכעלפרעביוא טינ !טנעיײלעג ןבָאה

 עכלעוו ,טלעװ רעד ןופ תונידמ יד ןיא טעטש עסיורג יד ןופ רעניֹוװ

 טינ טָאה סָאװ ,דיי ַא .ברָאקטסימ ןיא גנוטייצ יד קעװַא לענש ןפרַאוװ

 -סיוא טלָאװ רע יװ זיא ,ףוס ןזיב ביײהנָא ןופ גנוטייצ ןייז טנעיילעג

 רעדעי ןיא טפיטרַאפ ךיז טָאה רע .טסיזמוא סנשָארג ענייז ןבעגעג

 יד ןשיװצ טנעילעג ךיא רע טָאה -- רוזנעצ רעד תמחמ ןוא .הרוש

 רע טָאה ,םײהַא ןעמוקעג זיא החּפשמה-שאר רעד ןעװ ןוא .תוריש

 רעד רַאפ רעביירש ןטבילַאב ןייז ןופ רמאמ םעד טנעײלעג רעדיװ

 .החּפשמ רעצנַאג
 ןעגנַאגעג טינ ןענעז ייז .ןדיי יד ןענעז קלָאפ שילרעטסיוא ןַא

 .ןעגנוטייצ טנעיילעג ןבָאה רָאנ ,ןרוכישנָא ךיז קנעש ןיא
 ,רעביירש ןוא ןטסילַאנרושז יד ?טנעיילעג ייז ןבָאה ױזַא יװ ןוא

 טַאהעג רָאנ טינ ןבָאה ,ןעגנוטייצ יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ
 ןבָאה סָאװ םידיסח וצ ךעלנע ,רערערַאפ שממ רָאנ ,רענעייל עיירט
 יד ןופ רענייא זַא ,ןפערט טגעלפ סע ןוא .יבר רעיײז וצ טּפעלקעג
 -עג ןענעז ,גנוטייצ רעטייוצ ַא ןיא רעבירַא זיא ןטסילַאנרושז עבושה
 -עגכָאנ ןבָאה רענעיײל יד ,רענעײל רעטנזיוט ענייז םיא ךָאנ ןעגנַאג
 רעייז ןיא ןריגַאער ןגעלפ ןוא ןטסיצילבוּפ עטבילַאב ערעייז טגלָאפ
 יד זַא ,טניישעג ייז טָאה סע ןעוו לָאמ ןדעי עיצקַאדער רעד וצ ווירב
 רעייז ןרעלקפיוא םייב טלּפענרַאפ ןענעז ,ןײלַא ךיז רתוס ןענעז םירבחמ
 .ןעגנוניימ ערעייז ןרעדנע רעדָא גנולעטש

 ןַא ןעוװעג טייהרעמ רעטסערג ריא ןיא זיא עסערּפ עשידיי יד
 עדעי :גנוטכיר עשיאעדיא ןַא ,טַאהעג טָאה יז רעבָא ,עשיאייטרַאּפמוא
 ביוא .ץנעדנעט רעכעלטפַאשלעזעג ןוא עיגָאלָאעדיא ריא טול גנוטייצ
 -עג ךָאד ןענעז ,עסערּפ עלעיצרעמָאק ןייק ןעועג טינ וליפא זיא סָאד
 רעבָא .עטכעלש ןייק טינ ןעוועג ןענעז ןטפעשעג עריא ןעוו ןטייצ ןעוו
 ןעוועג טינ טעמכ זיא ,רקיע רעד ריא ראפ ןעוועג זיא חוויר רעד טינ תויה
 ןופ ָאוינ םוצ טשטילגעגּפָארַא ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ריא ןשיװצ
 -נָא טָאה סָאװ ,לשמל ,"טנייה, רעד !טרעקרַאפ ,"עסערּפ רעלעג, רעד
 -ַאמָאר עטפַאהלפַײװצ ןכעלטנפערַאפ טימ טירש עטשרע ענייז ןביוהעג
 וצ געוו ַא ןכערבכרוד ךיז טלָאװעג טָאה רע ףליה סנעמעוו טימ ,ןענ

 גנוטייצ ַא ןרָאװעג זיא ןוא געוו ןייז טרעדנעעג ךיג רָאג טָאה ,ןסַאמ יד
 ןשילוּפ ןופ גנוטייצ עלַארטנעצ--שיאעדיא ןַא ,ָאװינ ןכיוה ַא ןופ

 .םוטנדיי
 יד ןופ ביײהנָא םוצ ,האוש רעד רַאפ רָאי ןעצ עטצעל יד ןיא

 ןיא גנורעגרערַאפ עקידנטיידַאב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,ןרָאי רעקיסיירד
 -ירקסיד עשימָאנָאקע יד .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןטפעשעג יד

 ףלעהטָאג הדוהי

 וצ ןעװעג םרוג טָאה סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עיצַאנימ

 ןוא רוזנעצ רעד ןופ סענַאקיש יד ,גנומערָארַאפ רעטנענַאמרעּפ ריא

 טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןופ ןעגנוריקסיפנָאק עטּפָא יד

 "נָאק רעסיורג רעד בילוצ תואצוה-סגנוטייצ ןופ סקּוװ רעד ,ארומ ןָא

 עסיורג יד וליפא זַא ,םעד וצ ןעוועג םרוג טָאה ץלַא סָאד --- ץנערוק

 טלדנַאװרַאפ ךיז ןבָאה ןוא ןטלַאהסיוא טנָאקעג טינ ןבָאה ןעגנוטייצ

 -עג ןענעז סע עכלעוו ןיא ,ןוויטַארעּפָאָאק ןיא םוטנגייא ןטַאוװירּפ ןופ

 -עיצקַאדער יד :גנומענרעטנוא רעד ןופ רעטעברַא עלַא םיפתוש ןעוו

 .רעקורד יד ןוא רעטעברַא-עיצַארטסינימדַא יד ,רעדילגטימ

 עריא טול קיברַאפליפ ןעוועג עסערּפ עשידִיי יד זיא ,טגָאזעג יװ

 ,טקינייארַאפ ךיז יז טָאה םעדצָארט רעבָא :ןעגנוטכיר ןוא ןצנעדנעט

 ןופ ןייארַאפ ַא ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ גנַאג עמַאס ןיא

 זיא "13 עיקצַאמָאלט , טרָאציז ןייז סָאװ ,ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש

 סָאװ ןעװעג זיא'ס .לארשי ןופ תוצופת עלַא ןיא רבד-םש ַא ןרָאװעג

 ןיא רעביירש עשיאערבעה ןופ דנַאברַאפ רערעדנוזַאב ַא תמא ןַא

 סָאד ."13 עיקצַאמָאלטא וצ טרעהעג עלַא ןבָאה ייז ךיוא רעבָא ,עשרַאוו

 רעד יוװ טנידעג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טָאה סָאװ ,ץרּפ .ל .י ןופ זוה

 ,טיוט ןייז טַימ ןרָאװעג טמוטשרַאפ זיא ,ןבעל ןשירַארעטיל ןופ רעטנעצ

 "13 עיקצַאמָאלט; ףיוא .לגנַאמ םעד ןליפסיוא טפרַאדעג טָאה ןעמ ןוא

 -ַאנרושז ןוא רעביירש ןשיװצ ןצענערג יד ןרָאװעג טשוטרַאּפ ןענעז
 ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,עלַא טקיניײארַאפ ךיז ןבָאה ָאד לייוו ,ןטסיל

 ערעדנַא ןופ ךיוא רָאנ ,עשרַאװ ןופ רעניווװנייא רָאנ טינ ייז ןשיווצ
 ערעדנַא ןופ רעביירש עשידִיי וליפַא ןוא ,(ַא"א ענליוו ,עקָארק) טעטש
 טימ ןרוכישרַאפ ךיז ידכ ,טַײצ וצ טייצ ןופ ןעמוקעג ןענעז רעדנעל
 ךיוא ךיז טָאה זיוה סָאד טָא .13 עיקצַאמָאלט, ןופ רעפסָאמטַא רעד
 ,רעלָאמ) ןטנעגילעטניא םינימ עלַא רַאפ רעטנעצ ַא ןיא טלדנַאװרַאּכ
 -עג טינ טָאה סע .(ַא'א םיגיהנמ עשיטילָאּפ ,רעוט-רוטלוק ,ןרָאיטקַא
 ןפמַאק ןעוועג טרָאד ןענעז סע .עילידיא ןייק בולק םעד טָא ןיא טשרעה
 ,טריזימעלַאּפ ,טריטוקסיד טָאה ןעמ .םימש םשל טינ ןוא םימש םשל
 ַײז ןבָאה לכה-ךסב רעבָא .החּפשמ ַא ןיא יו ױזַא -- טגירקעג ךיז
 .טלעוו ןייא ךיז טימ טלעטשעגרָאּפ

 -גגעק יד קורדסיוא םוצ טכַארבעג ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד
 טימ ךיײלגוצ .תוחוכ עכעלטפַאשלעזעג עלַא ןופ ןעגנולעטש עכעלצעז
 טינ טָאה סָאװ ,טנָארּפ ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ַא ןפַאשעג ייז ןבָאה םעד
 -רַאּפ ענעדישרַאפ ןופ גנוטלַאּפש ןופ טסייג ןרעביא טגיזעג לָאמנײא
 .םינקסע ןוא ןעייט

 זדנוא זיא סע .ןרָאװעג טעטכינרַאפ זיא 13 עיקצַאמָאלט , ךיוא
 זיא זיוה םענעי ןופ טסייג רעד סָאװ ,המחנ ןּפָארט ַא זיולב ןבילברַאפ
 רעכיז זיא ןוא ,(ביבא-לת ןיא) "בולוקוס תיב; ןיא ןרָאװעג לגלוגמ
 -טפַאשלעזעג ןוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ הגרדמ רערעכעה ַא וצ ןעגנַאגרעד
 רעד ןיא דנַאברַאפ-ןטסילַאנרושז ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ,תוירחא רעכעל
 ילארשי תנידמ רעקידנעטשבלעז



 םיובנירג קחצי

 רענעכַארּפשעגסיױא ןַא טימ ,ןַאגרָא רעשיאײטרַאּפמוא ןַא -- ייטנייהח
 רעטשרע ריא .1908 רַאונַאי ןטס-22 םעד טעדנירגעג ,גנוטכיר רעשיטסינויצ

 -- ךָאנרעד .ןַאקצַאי בקעי לאומש ןעוועג זיא רָאטקַאדער

 .גרעבדלָאג םהרבא
 ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא -- "קלָאפ עשידוי סַאדח

 טקינייארַאפ ךיז ,1918 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג
 ןעוועג טלוב ריא ןיא זיא ןַאד טניז ןוא 1920 בײהנָא "טנייה , ןטימ

 .םיובנירג קחצי ןופ העּפשה יד

 1929 ןיא טעדנירגעג ."טנייה,, ןופ גנוטייצ-טנווָא ןַא -- ייסעיינ עגיטנייהא
 ןטסילַאנרושז יד טימ תופתושב) "סעיינ עטצעל,, ןעמָאנ ןטימ

 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,("סערּפסקע רעזדנוא , גנוטייצ-ןגרָאמ רעד ןופ

 רעטעברַאטימ יד יוװ םעדכָאנ .סרוקיירד בייל ןוא רעסקַאלפ םחנמ ןופ
 ןעוועג ךישממ יז טָאה קעװַא ןענעז "סערּפסקע רעזדנוא,, ןופ

 "טנייה,, ןופ גנוטייצ-טנווָא ןַא יו ןעניישרעד וצ
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"סעיינ עגיטנייה , ןעמָאנ ןטימ

 .ַאקשורטעּפ החמש ןופ

 רָאי ַא ,דַארגָארטעּפ ןופ עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו
 ןלוּפ ןיא ךַאנ ןענעז ,עיצולַאװער רעשיטסיוװעשלַאב רעד רךָאנ
 םישדח רָאּפ ַא ןיא זַא ,טליפעג טינ ךָאנ טָאה ןעמ .ןשטייד ןסעזעג
 -תיחת ןייטשפיוא טעװ סע ןוא הלשממ רעייז וצ ףוס ַא ןעמוק טעוװ םורַא
 ןיא ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד .קילבוּפער עשיליוּפ יד םיתמה
 ,רַאטערקעס-טּפיוה סלַא גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא בָאה ךיא רעכלעוו
 שיערבעה ןיא "הריפצה;, :רעטעלבנכָאװ ייווצ ןבעגעגסױרַא טלָאמעד טָאה
 סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב ןיב ךיא .שידיי ןיא "קלָאפ עשידיא סָאד, ןוא
 .ןענַאגרָא עדייב ןופ רָאטקַאדער-טּפױה רעשיטילָאּפ

 טָאה רע .טייצ עטכעלש ַא טכַאמעגכרוד טלָאמעד טָאה ?טנייה;
 ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעשב געוו ןקיטכיר םעד ןעניפעג טנָאקעג טינ
 ןייז .קילבופער רעשיליוּפ רעד ןופ ןעמוקפיוא ןכָאנ רעקינייװ ךָאנ ןוא
 וצ ןוא ןטסינויצ יד וצ טנעָאנ ןרָאװעג אקווד זיא עיציזָאּפ עשיטילָאּפ

 ?"טנייה; ןגעוו תונוהפז

 ןַאקצַאי בקעי לאומש

 "טנייה , גנוטייצ רעד ןופ רעדנירג

 רָאטקַאדער רעטשרע ריא ןוא

 ,עשיליוּפ טימ גנוקידנעטשרַאפ טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאלימיסַאָאענ יד

 ןשטייד יד ןעמעוװ .,ןזיירק עשיקעדנע-שיטַארקָאטסירַא ךעלכַאזטּפױה

 טינ טָאה רע .זייונפוטש טכַאמ יד ןבעגרעביא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה
 עסיוועג ַא ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד טימ ןַאמָאר ןצרוק םעד טכַאמעגטימ
 עלַאנָאסרעּפ עטיירב ַא ןדיי יד טגָאזעגוצ ןוא ןטסיקלָאפ יד טציטשעג טייצ
 -טנעצ ַא ,ךַארּפש-טכיררעטנוא רעשידיי טימ ןזעוו-לוש ַא ,עימָאנָאטױא
 טינ גנַאל טָאה ןַאמָאר רעד .לג.ד.א טּפַאשרעּפרעק עקידנריפנָא עלַאר
 עשיטילָאּפ יד ןוא טייז ןייא ןופ דנַאטשרעדיװ רעשיליוּפ רעד .טרעיודעג
 ,טייז רערעדנַא רעד ןופ עיסקָאדָאטרָא רעטרופקנַארפ רעד ןופ העּפשה
 יד ןענעקרענַא ןופ קיטילָאּפ רעקיזָאד רעד וצ ףוס ַא טכַאמעג ןבָאה
 ןרעדנוזַאב ַא טימ טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ַא סלַא ןליױּפ ןיא ןדיי
 .סוטַאטס ןלַאנָאיצַאנ

 סנרָאהשריה ןוא סגרעבמָאנ ,סיקצולירּפ רעטנוא םזיקלָאפ רעד
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 עשידיי עטיירב יד ןופ סעיטַאּפמיס יד ןריולרַאפ טינ רעבָא טָאה גנוריפ
 טָאה סָאװ ,טעטימָאק ןשידיי ןכעלרעגריב ןטימ ףמַאק ןייז .ןסַאמסקלָאפ
 ףיוא ןעגנַאגעגניא ןוא טעטימָאק ןשילױּפ ןטימ טקידנעטשרַאפ ךיז
 עטשרע יד תעב ץנַאטנעזערּפער רעשידיי רעד ןופ גנורענעלקרַאפ ַא
 ןטסיקלָאפ יד .טריפרעד וצרעד טָאה ,טַארטָאטש רעװעשרַאװ םוצ ןלַאװ
 טָאה עטסיל רעיײז ןוא ,הרשּפ רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןענעז
 -רעגריב םעד טציטשעג טָאה "טנייה, .עירוק-סקלָאפ רעד ןיא ןענּוװעג
 עסיורג ןופ עיטַאּפמיס יד ןריולרַאפ םעד בילוצ טָאה ןוא טעטימָאק ןכעל
 יד ייב דלעה רעד ןרָאװעג זיא יקצולירּפ .ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ןלייט
 ןטימעסיטנַא יד ןגעק ןעגנוטערטסיורַא ענייז .ןסַאמ עשידיי רעװעשרַאװ
 זיא סָאװ ,טַארטָאטש רעװעשרַאװ ןיא ןגַאלשרָאפ עשידיייטנַא ערעייז ןוא
 דנטיידַאב טָאה ,ענובירט עשיטילָאּפ ענעפָא עסיורג עקיצנייא יד ןעוועג
 ,רעייטשרָאפ עשיטסינויצ יד תמחמ ,טעטירַאלוּפָאּפ ןייז טרעסערגרַאפ
 דנַאטשוצ ןטימ ךיז קידנענעכער ןוא סימָארּפמָאק-לַאװ רעייז ךרוד ןדנובעג
 ןוא סעדער עשידייייטנַא יד ףיוא טריגַאער ןבָאה ,עיצַאּפוקֶָא ןופ

 עשידיי רעװעשרַאװ יד .רענעטלַאהעגנייא ןוא רענעסַאלעג קיטילָאּפ
 טינ ןבָאה יז ;הפינח ןוא טיײקיזָאלטומ םעד ןיא ןעזעג ןבָאה ןסַאמ
 ךָאד זיא ,טהנעטעג ייז ןבָאה ,טכַאמ יד .ןופרעד תוביס יד ןענַאטשרַאפ
 -כיילג יד טרימַאלקָארּפ ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג
 לָאמניא טינ טָאה טַארטָאטש רעד עכלעוװ ,ןדיי יד ןופ גנוקיטכערַאב
 יד רעמ ךָאנ ,ןטסינויצ יד רעבָא ?דחפ רעד זיא סָאװ ;טצעלרַאפ
 ןופ ןייש ןדעי ןדיימוצסיוא טימַאב ךיז ןבָאה ,ןרָאטַאלימיסַאדָאענ
 יד רַאפ עשרַאװ ןיא טַארטסיגַאמ ןשילוּפ ןטשרע םעד ןגָאלקרַאפ
 .טלעוו רעד ןיא טייקכעלטנפע רעסיורג רעד רַאפ ךיוא יװ ,ןשטייד

 עקיזָאד יד ןרעדנע וצ ןָא בײהנָא ןופ ןעמוקעגסיוא זיא רימ
 ןיא טייקנדירפוצמוא ןפורעגסױרַא ,סנקירעביא ,טָאה סָאװ ,קיטילָאּפ
 ןופ קיטילָאּפ ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סע .הנחמ רעשיטסינויצ רעד
 ַא ןופ טכער רַאפ ךיוא יװ ,רעגריב ןופ טכער עכיילג רַאפ ףמַאק
 טימַאב טייצ רעבלעז רעד ןיא ךיז ןבָאה רימ .טייהרעדנימ רעלַאנָאיצַאנ
 רַאפ ךיז קידנטיה ,ןעגנורעדָאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןיא ןביירטוצרעביא טינ
 .ןבילקעגרעביא טינ ןבָאה ןטסיקלָאפ יד רעכלעוו ןיא ,עיגָאגַאמעד

 יד ןענעז קילבוּפער רעשילױּפ רעד ןופ ןעמוקפיוא ןכָאנ דלַאב
 ,ןעגנוטייצגָאט ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רעטעלבנכָאװ עטנָאמרעד-ןביוא
 ויטַאיציניא יד ןעמונעגרעביא טָאה טפַאשרעריפנָא עשיטסינויצ יד ןוא
 -רעניא רעד ןיא .קיטילָאּפ רעכעלרעסיוא ןוא רעכעלרעניא רעד ןיא
 -עגלַא ןַא ןפורוצפיונוצ גַאלשרָאפ ןטימ ןטָארטעגסױרַא יז זיא רעכעל
 עשידיי עצנַאג סָאד ןטערטרַאפ לָאז סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ ןשידיי םעניימ
 עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלרעגריב יד ןטעברַאסיוא ןוא ןליוּפ ןיא קלָאפ
 -יטסנָאק רעשיליוּפ רעד רַאפ ןרעװ טלעטשעג ןלעו סָאװ ,ןעגנורעדָאפ
 רָאפנעמַאזוצ רעשידיי רעד .ץנַאטנעזערּפער רעשידיי רעד ךרוד עטנַאוט
 ןצנַאטנעזערּפער עשידיי יד וצ טירטוצ ןייז ןרימַאלקָארּפ ךיוא לָאז
 ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא טייצ רענעי וצ ןענַאטשטנַא ןענעז עכלעוו
 -םולש רעד ייב טּפַאשרעיײטשרָאפ עשידיי ַא ןריזינַאגרָא וצ ידכ
 גנוקיטכערַאבכיײלג עלופ ןרעדָאפ טלָאזעג טָאה עטצעל יד .ץנערעפנָאק

 םיובנירג קחצי

 ןעװעג ְךָאנ ןענעז טכער ערעיײז ּוװ ,רעדנעל יד ןיא ןדיי יד רַאפ
 ,םוטעמוא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ סלַא טכער ךיוא יװ ,טצענערגַאב
 ,ןורחא ןורחא ןוא .ייז ןרעדָאפ ןוא ןסַאמ עטקַאּפמָאק ןיא ןבעל ןדיי ּוװ
 ןיא ,םייה רענעגייא ןַא ןיא גנובעלפיוארעדיוו רעלַאנָאיצַאנ ףיוא טכער
 .לארשי-ץרא

 ךיוא יוװ ,ײטרַאּפ-""תודחאתה, עקיטלָאמעד יד ןוא יחרזמ ץוח
 ןעײטרַאּפ עשידיי עלַא טעמכ ךיז ןבָאה ,ןסאמ עשיאייטרַאּפמוא עסיורג
 ןיז ךעלגעממוא טכַאמעג ןוא ,ןַאלּפ ןקיזָאד םעד טלעטשעגנגעק
 -ַאוצ םענײמעגלַא ןשידיי ַא ןפורפיונוצ טָאטשנַא .גנוכעלקריוורַאפ
 טימ ךיז ןענעגונגַאב וצ ןעמוקעגסיוא זיא ,ןדִיי עלַא ןופ טלייוועג ,רָאפנעמ
 ןופ רעטערטרַאפ טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,ץנערעפנָאק ַא
 ןבָאה סָאװ ,עיצילַאג-ברעמ ןוא ןליוּפ-סערגנָאק ןיא טעטש ערעסערג עלַא
 םרָאפטַאלּפ ענעגָאלשעגרָאפ יד ,חוכיוו ןכעלטנירג ַא ךָאנ ,ןעמונעגנָא
 .טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשידיי ןקיליײװטיײיצ ַא טלייוועג ןוא

 טלעטשעגסיױרַא טָאה טַאר-לַאנָאיצַאנ רעשידיי רעקילייװטייצ רעד
 עשידיי ףלעווצ ןופ ןוא עטנַאוטיטסנָאק רעשיליוּפ רעד וצ סעטסיל ענייז

 ,רעּפיש ר"ד ,טַאטוּפעד רעטכַא רעד) 7 ןענּוװעג רע טָאה ןטַאדנַאמ

 .(רעטעּפש ןענַאטשעגוצ זיא ,ןויצ-ילעוּפ ןופ טַאדידנַאק סלַא טלייוועג

 ייוצ ןוא הדוגא ןופ ייווצ ןעוװעג ןענעז ןטַאטוּפעד ריפ ערעדנַא יד

 .ןטסיקלָאפ

 יד רעבָא ,טַאר-לַאנָאיצַאנ ןקיליײװטײצ םעד טציטשעג טָאה "טנייה,

 עשידיי סָאדק ןוא "הריפצהק יד ןעװעג ןענעז ענייז ןענַאגרָא-טּפױה

 -רעד טעמכ טימ רעטעלבגָאט ייווצ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא דלַאב ."קלָאפ

 יד ןופ גַאלשרָאפ ןפיוא ןוא ,ןטלַאה טינ ךיז ןענעק ץנעדנעט רעבלעז

 ןעמוקעג ןעגנולדנַאהרעטנוא עצרוק ךָאנ זיא "טנייה, ןופ רעבעגסױרַא

 ןעמָאנ ןטלַא ןרעטנוא גנוטייצ ןייא ןיא עדייב ןופ גנוקינייארַאפ ַא וצ
 ןטָארטעגניײרַא ןענעז "קלָאפ עשידיי סָאד, ןופ רעטעברַאטימ יד .?טנייה,
 עלַא טעמכ ןבילבעג ןענעז סע רעכלעוו ןיא ,עיצקַאדער רעיינ רעד ןיא
 רעדנירג ןוא רעבָא רָאטקַאדער רעד ."טנייה, ןופ רעטעברַאטימ עטלַא
 טָאה רע .גנורעדָאפ ןיימ ףיוא קעװַא זיא ןַאקצַאי .י .ש גנוטייצ דעד ןופ
 זדנוא ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןוא ,טכַאמעג טינ עידעגַארט ןייק ןופרעד
 ,ןענַאטשרַאפ טָאה אפוג ןַאקצַאי .ןעוועג יװ ,עכעלטניירפ ןבילבעג ןענעז
 ןַאגרָא-טּפיױה ןשיטסינויצ ןופ רָאטקַאדער-טּפיױה רעד ןייז טינ ןָאק רע זַא
 .ןלױּפ םעיינ ןיא

 לאומש ןגעוו רעטרעװ רָאּפ ַא ןגָאז וצ בוח ןיימ רַאפ ליפ ךיא
 טעברַאעג ,טסילַאנרושז רעשיערבעה ַא ןעוועג זיא ןַאקצַאי :ןַאקצַאי
 ַא ןעועג זיא רע .ןרָאי עגנַאל "הריפצה, ןיא ךָאנרעד ,"ץילמה, ןיא
 -נַאגוא םעד .לצרעה ןופ רעגנעהנָא רעיירטעג ַא ,טסינויצ "רעטנערברַאפ,
 ,געווסיוא ןקיצנייא םעד סלַא ןעמונעגנָא ןַאקצַאי טָאה גַאלשרָאפ-ַאד
 ךיז רע טָאה לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא זַא ,טרעלקרעד טָאה לצרעה ןעוו
 ןרָאװעג רע זיא סערגנָאק ןטעביז ןרַאפ ךָאנ .רעיומ ַא ןָא ןסױטשעגנָא
 -ירעט ןופ עטכישעג עצרוק יד טכַאמעגטימ ןוא טסילַאירָאטירעט ַא
 עטסיזמוא יד ןיא טכיל ַא יװ ןעגנַאגעגסיוא זיא רע זיב םזילַאירָאט



 "טנייה , ןגעוװ תונורכז

 רעד ןיא ןוא הנידמ רעשידיי ַא רַאפ דנַאל ןקיסַאּפ ַא ןופ ןשינעכוז
 .גנומענרעטנוא-עיצַארגימע רענָאטסעװלַאג

 1905 ןופ עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ןופ ןטייצ יד ןיא
 זיא ןוא ןטלַאהעג םיוק ךיז טָאה סָאװ ,"הריפצה, ןופ קעװַא רע זיא
 לגנַארעג םענופ טייצ רעד ןיא ךָאנ .ןרָאװעג טכַאמרַאפ עקַאט דלַאב
 רע טָאה ,םזירַאצ םעד ןוא (טנעמַאלרַאּפ) עמוד רעשיסור רעד ןשיװצ
 טסָאקעג טָאה גנוטייצ יד .שידיי ןיא גנוטייצ עניילק ַא טעדנירגעג
 דלַאב טָאה יז .ןטייצ ענעי ןיא עבטמ עטסנעלק יד -- עקיּפָאק ַא זיולב
 ךיז טָאה ןַאקצַאי .ןסַאמ:רענעיײל יד ןענוװעג ןעניישרעד ריא טימ
 רעייז ַא סלַא ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ רענעק סלַא טקעלּפטנַא
 ןעוװעג טינ זיא גנוטייצ ןייז .רָאטקַאדער ןוא טסילַאנרושז רעטבַאגַאב
 טלָאמעד ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ פיט םעד וצ ךעלנע
 ןוא ענליוו ,(דַארגנינעל טנייה) גרוברעטעּפ ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא
 ַא ךעלגעט ןבעגעג לכ םדוק רע טָאה גנוטייצ רעניילק ןייז ןיא .עשרַאװ
 יד קידנריטיצ ,סעיינ-טלעוו עשיטילָאּפ יד ןופ קילברעביא ןטריסנעדנָאק
 יד .תורוקמ ערעדנַא ןוא סעמַארגעלעט יד ןופ ןלעטש עטסקיטכיוו
 טרעלקעגפיוא טָאה סָאװ ,גָאט ןופ דליב ַא ןעמוקַאב ןבָאה רענעייל
 ןגעוו ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ ענייז .ןגיוא יד טנפעעג שממ ,ץלַא
 ןעגנורעלקפיוא יו "ןעיירשעג, ןעװעג רעמ רעבָא ןענעז ןגַארפ-גָאט
 ןסירעגטימ ,ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא זיא רענעײל רעד .ןזייװַאב ןוא
 .ןביײלב טנָאקעג טינ רע טָאה קיטליגכיילג .ןסױטשעגּפָא רעדָא

 רָאּפ ַא טריטסיזקע טָאה ,"טַאלבגָאט; רעד ,גנוטייצ-עקיּפָאק יד
 ,"טנייה, םעד ,גנוטייצ רערעסערג ַא רַאפ טרָא ריא ןטערטעגּפָא ןוא רָאי
 -רַאװלוב רעד .רענעײל-ןסַאמ םעד ןענּוװעג םערוטש טימ טָאה סָאװ
 ןסירעגטימ טָאה ,גנוטייצ ןייז ןיא טריפעגנייא טָאה ןַאקצַאי ןכלעוו ,ןַאמָאר
 ןרַאפ ןעגנוטייצ ןייק ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ סרעדנוזַאב ,דיײ-ןסַאמ םעד
 ןגעוו ןבעל ןשידיי רעװעשרַאװ ןופ ןענַאמָאר יד .טנעיילעג טינ "טנייה;
 ,רענעייל ןטושּפ םעד טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןבָאה עביל ןוא טולב
 ןבָאה שינָאפעלעט ,ןדלעה יד ןופ לרוג ןטימ טריציפיטנעדיא ךיז טָאה סָאװ
 ,עיצקַאדער רעד ןיא טגערפעגנָא לָאמניײא טינ רענעייל עטקיױורמואַאב יד
 טָאה סע עכלעוו ,ןידלעה רעד טימ רעדָא דלעה ןטימ ןייז טעװ סָאװ
 -רַאפ דנטיידַאב ךיז טָאה רענעײל לָאצ יד .רַאפעג-טיוט ַא טָארדעג
 .ךמע ןופ בור'ס ןענַאטשַאב זיא רֹע .טרעסערג

 "טנייה, םעד סורדרַאפ ַא טימ ןעמונעגפיוא קיטירק יד טָאה סיוועג
 זיא רע .טרַאעג קינייו סָאד טָאה ןענַאקצַאי .ןענַאמָאר ענייז ןוא
 גנוטייצ יד זַא ,טליפרעד רעבָא טָאה רע רָאנ יװ .געוו ןייז ןעגנַאגעג
 ןביױהעגנָא רע טָאה ,רענעייל םעד ןענּוװעג ןוא ,רעלוּפָאּפ ןרָאװעג זיא
 ןדַאלעגנייא טָאה רע .לַאירעטַאמ ןשירַארעטיל ןטוג טימ יז ןרעכיײרַאב
 ןענעז רעטעברַאטימ עקידנעטש יד ןשיוװצ .רעביירש עשידיי עטסעב יד
 יד ןופ .םכילע םולש ןוא ןילטיצ ללה ,ןַאמשירפ ןוא ץרּפ ןעועג
 "טנייה, ןכרוד ןענעז סָאװ ,ערעדנַא ליפ ןוא שַא ןעוועג ןענעז ערעגניי
 .םלוע-רענעייל ןסיורג םעד ןשיװצ טבילַאב ןוא טמירַאב ןרָאװעג

 רעגרוברעטעּפ רעד ןעװ טקרעמַאב טשרע ןַאקצַאי טָאה ךימ
 רעקידנעטש ןייז ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא ,עשרַאװ ןייק רעבירַא זיא "דניירפ;

 ןעגנַאגעגוצ רימ וצ רע זיא ,סַאג רעד ףיוא ,לָאמנייא .רעטעברַאטימ
 טכַאמעג רימ רע טָאה ייברעד ,?טנייה, ןרַאפ ןביירש וצ ןדַאלעגנייא ןוא
 ךיא עכלעוו ,םינינע עשיליוּפ ןגעוו ןעלקיטרַא יד רַאפ ןטנעמילּפמָאק
 ,ןענַאטשרַאפ ןַאד ןיוש טָאה ןַאקצַאי ."דניירפ, ןיא טכעלטנפערַאפ בָאה
 .םינינע עשיליוּפ טימ ןעמענרַאפ ךיז זומ גנוטייצ רעװעשרַאװ ַא זַא
 הביס ןיק טינ בָאה ךיא זַא ,קידנרעלקרעד ,טגָאזעגּפָא םיא בָאה ךיא
 ."דניירפ, ןופ ןײגוצסױרַא

 ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז ."טנייהא םוצ ןגיוצעג טינ ךימ טָאה סע
 -עסיטנַא ?ןויסערגָארּפ, םעד ןגעוו ,ןעגנוטערטסױרַא עשיטימעסיטנַא
 טַאהעג ןבָאה ,ןליוּפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג טלָאמעד זיא סָאװ ,םזיטימ
 םעניא יװ ,טלַאהניא ןיא יױזַא טינ ,סקידנסױטשּפָא סעּפע ךיז ןיא
 טליפעג ךיז טָאה סע .ןפורעג סָאד ןבָאה רימ יװ ,"שטיווק םעניא; ,ןָאט
 : טגָאזעג טלָאװ רענייא יו ,גנוצעשגנירג ַא טימ טשימעג ,טייקדמערפ ַא
 רימ יװ ,ןסור יד ייב טפַאלקשרַאפ ךָאד טנעז ריא ,סיורג טינ ךיז טכַאמ,
 ."ןדיי

 ַא רָאג טַאהעג "טנייה, רעד טָאה טפַאשלעזעג רעשיליױּפ רעד ןיא
 ןַאקצַאי ןעמָאנ רעד .ןעגנוטייצ עשידיי ליפ יװ סנקירעביא ,םש ןטכעלש
 רעטצעל רעטרעפ רעד וצ ןלַאװ יד תעב .רבד-םש ַא ןעװעג זיא
 ןוא טקנוּפדנַאטש ןשיטסינויצ םעד טציטשעג "טנייה; רעד טָאה עמוד
 טעטימָאק-לַאװ רעשידיי רעד סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ ךס ַא ןעוועג זיא םיא
 ןעמיטש ערעייז ןבעגוצּפָא טמיטשעגנייא ןבָאה עטקיטכעמלופַאב-לַאװ ןוא
 טינ יבא ,טַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא ,רעטעברַא ןשילױּפ ןטושּפ ַא רַאפ
 ,ןטַאדידנַאק עשיטימעסיטנַא יד ןופ רענייא ןייגכרוד לָאז סע ןזָאלרעד
 -ערגָארּפ רעד רעדָא יקסווָאמד ןַאמָאר רעשיטַארקַאמעד-לַאנָאיצַאנ רעד
 .יקסוועשזַאכוק רעוויס

 וצ "טנייה ,/ ןופ גנולעטש יד זיא עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד תעב
 עשיסור יד יװ טקנעדעג טוג טָאה ןַאקצַאי .רעדלימ ןרָאװעג ןלױּפ
 ,טָאקיַאב םעד ןסעגרַאפ טינ טָאה רע ,ןקַאלָאּפ יד ןריטעקָאק טגעלפ טכַאמ
 ערעייז ןופ הלּפמ רעד ףיוא טרעפטנעעג ןבָאה ןקַאלָאּפ יד ןכלעוו טימ
 ןטשרע ןיא עצעה עשיטימעסיטנַא יד ,עשרַאװ ןיא ןטַאדידנַאק-עמוד
 ןשידיי-שילױּפ םעד טציטשעג רע טָאה עקַאט םעד בילוצ .רָאי-המחלמ
 לָאמַאכָאנ ןריפרעד טינ ידכ ,ןלַאװ:-טַארטָאטש יד ייב ךיילגסיוא
 ןעוו ,עיצַאּפװקָא רעשטייד רעד רעטנוא רעפטנע ןרעפרַאש ךָאנ ַא וצ
 רעשיסור רעטרעפ רעד וצ ןלַאװ יד תעב יװ ןעלדנַאה רעדיוו ןלעװ ןדיי
 יד ןריטסעפינַאמ ןליוו סָאװ ,ןקַאלָאּפ יד ןופ ךיז קידנרעדנוזּפָא ,עמוד
 .רעגריב עלַא ןופ טייהנייא

 ךיא בָאה "טנייה, ןרַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד קידנעמענרעביא
 -עג זיא'ס לייוו ,עיצקַאדער רעד ןופ ןײגקעװַא סנַאקצַאי ןרעדָאפ טזומעג
 גנוטייצ יד .טעברַאנעמַאזוצ רעשינָאמרַאה ַא ףיוא ןפָאה וצ רעווש ןעוו
 :ןבעל ריא ןיא הפוקת עיינ ַא ןענעפע ןוא ןָאט ריא ןרעדנע טזומעג טָאה
 ןלוּפ ןיא קלָאפ ןשידיי םענופ ןַאגרָא-ספמַאק רעקידנריפ רעד ןרעוו
 .םזינויצ ןשיליוּפ ןופ ןוא

 טָאה רע .ןַאגרָא רעשיטילָאּפ ַא רקיע רעד ןרָאװעג זיא "טנייה;
 -סקלָאפ עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד קורדסיוא םוצ טכַארבעג
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 ןרהא ,יקצינטישז .ל .ה ,ָאברַאפ רעדנַאסקעלַא ,ףרַאשדרעװש לאומש .דַא :סקניל וצ סטכער ןופ ןציז .1933 רַאי ןיא "טנייה,, עיצקַאדער רעד ןופ גנוציז
 -רעקורד יד ןופ רעטשרַאפ) ןַאמרעקיירק .י ,ןַאמנילק םהרבַא ,(ןַאזשואי -- עלעשטיא) ןַאמטסוי .מ ,םיובנירג קחצי ,בילטַאג עשוהי ר"ד ,ןרָאהניײא
 ,(ןוני) ןַאמלעדניא השמ :ייר רעטייוצ רעד ןיא ןעייטש .(ןָארקרעגיצנַאד) ןֹור השמ ,(טסימיסעּפ רעקיטסול) ןײטשדלַאג .ש .י ,ןייטשלעקניפ םייח ,(רעטעברַא

 .תנפצ ןרהא (רעטעברַא-יירעקורד יד ןופ רעייטשרַאפ) רעזַאלג .ג ,קיװַאנ .ל ,ןַאמַײנ .מ .י ,רעגייווש .י ,ןַאמזיור .י ,לגיּפש ןועמש ,(םילעס) ץלָאהנרעב השמ
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 "טנייה , ןגעװ תונורכז

 יב 1
 .סעיינ עֶגיִסְנייַה

 .גאָט רעֶגיִניַה רעֶד
 --- דעק ךכ לא ע"א יבא די + זי ה
 + יפ8 ראג לָאא .--.ירי א הודפ

 3 .רצישגא)
 עא יב וי

 יו

 . שני רעֶטְצעֶל רעֶד ןופ
 2 אב עא
 = .קסדז טיש לא קנאי

 1908 רַאונַאי ןטס22 םעד ןענישרעד ,"טנייה,, ןופ רעמונ רעטשרע

ְ 
 וצ ןווּורּפ יד ןגעק ףמַאק ןייז ןוא קלָאפ םעד טנידעג טָאה רע .ןסַאמ
 יד ךעלרעהפיואמוא טקעדעגפיוא טָאה רע :טכער ענייז ןצענערגַאב
 רעשיליוּפ רעטכירעגפיוא רעד ןופ ןענַאגרָא-טכַאמ יד עכלעוו ,תולווע
 ,תוליהק ,ןדיי ענלצניײא ןגעק ןעגנַאגַאב ןטלעז טינ ןענעז קילבוּפער
 רע זיא רקיע רעד .סעיצוטיטסניא עשידיי עלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ
 עשימָאנָאקע יד ןבעל ןיא ןריפוצנייא ןצנעדנעט יד ןגעק ןטָארטעגסױרַא
 עסיורג יד רָאנ טינ טשרעהַאב טָאה עכלעוו ,קיטילָאּפ-עיצַאנימירקסיד
 םוטרעיוּפ ןופ ןעײטרַאּפ יד ךיוא רָאנ ,םוטרעגריב ןשילױּפ ןופ יײטרַאּפ
 .טַאירַאטעלָארּפ ןשיליױּפ ןופ לייט ןלַאקירעלק ןוא ןשיטסילַאנָאיצַאנ ןופ ןוא
 ןזיװעגנָא ,קיטילָאּפ רעיינ רעד ןופ םירקיע יד טרעלקעגפיוא טָאה רע
 טנרעלעג טָאה רע .ןציטש ךיז ןָאק ןוא ךיז טציטש יז תוחוכ עכלעוו ףיוא
 ןשידיי ןסיורג םענופ לייט ַא ןענעז יז זַא ,ןליוּפ ןיא ןסַאמ-סקלָאפ יד
 עשיטַארקָאמעד עטסקיטכעמ יד ןיא ןגָאלשרעד ךיז טָאה סָאװ ,קלָאפ
 ,סולפנייא ןסיורג ַא וצ ןוא גנוקיטכערַאבכיײלג טלעװ רעד ןופ רעדנעל
 יד ןופ גנוקירדרעטנוא ןגעק ףמַאק ןיא ןצונַאב םיא ןָאק ןוא ליװ ןוא
 טריפעג זומ סע זַא ,טנרעלעג טָאה רע .טלעוװ רערָאג רעד ףיוא ןדיי
 ןכעלשטנעמ ַא רַאפ ,טייקיטכערעג ןוא טכער רַאפ ףמַאק רעפרַאש ַא ןרעוו
 עשיליוּפ יד ןופ גנולקיװטנַא רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ,םויק ןלַאנָאיצַאנ ןוא
 ועבָא טָאה רע .טפַאשהכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ ןצענערג יד ןיא ןדיי
 ןטייקכעלגעמ-סגנולקיװטנַא יד זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא טַאהעג ארומ טינ
 ןעמ ןעװ לייוו .טצענערגַאב ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבָא ךרוד ןענעז
 דנַאל ןיא עזַאב עלַאירָאטירעט ןייק טינ טָאה סָאװ ,טייהרעדנימ ַא זיא
 דָאנָאקע ריא ןוא ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא זיולב טרירטנעצנָאק זיא ןוא
 -- עגַאל רעקיזָאד רעד ךרוד טמיטשַאב זיא עיצקנופ-סגנולטימרַאפ עשימ
 ןרידיצעד סָאװ ,ןרָאטקַאפ עלַאטנעמַאדנופ עקידרקיע יד וצ סָאד טרעהעג
 טמענרַאפ יז ןכלעװ טרָא םעד ,טּפַארק-סדנַאטשרעדיװ רעד ןגעוו
 סָאװ ,טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ַא זיא ןעמ זַא .גנורעקלעפַאב רעד ןיא
 טינ ןָאק ,טײהרעמ ןייק ןרעװ טינ דנַאל ןופ לייט םוש ןייק ןיא ןָאק
 סנטסכעה ןענָאק ,עיצולָאװער ןייק ןכַאמ טינ ,דנַאטשפיוא ןייק ןביוהפיוא
 עכלעוו ,עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלרעגריב ,ןעגנורעדָאפ ןרעװ טכעלקריוורַאפ
 סָאװ ,קלָאפ-סטייהרעמ םעד ןופ טכַאמ ענערעווּוס יד טינ ןבָארגרעטנוא
 עלַא טימ טקידײטרַאפ ןוא טלקיװטנַא יז ,הכולמ יד טפַאשעג טָאה
 .תוחוכ ענייז

 קימעלָאּפ רעפרַאש ַא וצ טכַארבעג טָאה ּפיצנירּפ רעקיזָאד רעד
 ףסַאמ עשידיי יד ןדערוצנַײא טימַאב ךיז טָאה סָאװ ,םזיקלָאפ ןטימ
 ןעגנורעדָאפ עקידנעייגטייוו יד ןעמענוצנָא ןעגנוווצעג ןייז טעװ ןליוּפ זַא
 עשידיי-טינ ןייא ןייק רעכלעוו ןיא ,עימָאנָאטױא רעלַאנָאסרעּפ רעד ןופ
 זיא יז לייו ,סערעטניא ןייק טַאהעג טינ טָאה טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ
 -ָארּפ ַא וצ טבערטשעג טָאה ןוא טרירטנעצנָאק לַאירָאטירעט ןעוועג
 טײקיגנעהּפָאמוא רעקידנעטשלופ וצ טינ ביוא ,עימָאנָאטױא רעלַאיצניװ
 טייז רענעי ףיוא רעדירב ערעייז ןופ ןלייט יד טימ גנודניברַאפ ןיא
 .ץענערג רעשיליוּפ

 ןלױּפ ןקידנעטשבלעז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןענעז סנקירעביא

 ןופ טרוכישרַאפ .ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא ןענַאטשעג טכער עלַאנָאיצַאנ יד טינ
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 ןוא ןעײטרַאּפ עשיליופ יד ןבָאה ,טײקיגנעהּפָאמוא רענעמוקַאב רעד
 יד ןוא סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע עשידיי יד טמערוטשעג ןסַאמ-סקלָאפ
 ןשידיי ןרַאפ קידנבָאה ארומ .גנוקיטכערַאבכײלג ןופ ןעגנורעדָאפ
 רעד רַאפ ןוא ,טייז ןייא ןופ דנַאלגנע ןוא עקירעמַא ןיא סולפנייא
 קידנביירטרעביא ,רעטייוצ רעד ןופ עיצולָאװער רעשיטסיװעשלָאב
 עשיליוּפ יד ןבָאה -- ,חרזמ ןיא ןוא ברעמ ןיא סולפנייא ןשידיי םעד
 ןבָאה סָאװ ,ןסַאמ יד ןעמיוצנייא טלָאװעג טינ ןעגנוריגער ןוא ןעיײטרַאּפ
 וצ םיא ןעגניווצ ,טרָא ןטייווצ ןפיוא דיי םעד ןסױטשוצּפָא טימַאב ךיז
 ,הגרדמ רעטייוצ ןופ רעגריב ַא ןופ לָאר רעד טימ ךיז ןענעגונגַאב
 -קרעוו סלַא ןעניד ןוא קלָאפ ןקידנשרעה םעד וצ ןסַאּפוצ ךיז זומ סָאװ
 .ןפרַאד טעװ רע יװ ,טנעה ענייז ןיא גייצ

 יד ןגעװ סעיצַאלעּפרעטניא עלַא טכעלטנפערַאפ טָאה ?טנייה;,
 ןסעצסקע עירעס רעד ןגעוו ,גרעבמעל ןיא םָארגָאּפ םעד ןגעוו ,ןלַאפנָא
 ןבָאה ױזַא) ,"עטנּפָאװַאב, ןופ "תורובג, יד ןגעוװ ,עיצילַאג-ברעמ ןיא
 סָאװ ,ײמרַא סרעלַאה ןופ ןוא טנגעג רענזױּפ ןופ רענלעז יד ןסייהעג
 ןייק .(תואיּפ ןוא דרעב קידנדיײנש ,'ןדיי טימ טליּפשעג, ךיז ןבָאה
 .ןרָאװעג ןגיוושרַאפ טינ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא זיא לַאפנָא םוש
 ןענעז סָאװ ,ענובירט רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעד ןופ סעדער ןיא רָאנ טינ
 ןבָאה עכלעוו ,ןעלקיטרַא ןיא ךיוא רָאנ ,"טנייה, ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 יד טכַאמעג טנַאקַאב ןוא סעדער יד טרעלקעגפיוא ,טריטערּפרעטניא
 ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד טימ טלעװ עשידיי-טינ ןוא עשידיי
 .ןדיי יד טימ ןלױּפ

 טגייוושרַאפ ןעמ זַא ,ריקפמ טינ ייז זיא'מ זַא ,טליפרעד ןבָאה ןדיי
 -טנַארַאפ וצ טרעדָאפ ןעמ ןוא טקידלושַאב ןעמ זַא ,תולוװע יד טינ
 טינ ךיז ןבָאה יז .ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןוא גנוריגער יד טײקכעלטרָאװ
 טינ ,םימחר ןטעבעג טינ .ךיז ייב ןלַאפעג טינ ןוא ןריזירָארעט טזָאלעג
 טגָאלקעגנָא ךיוא רָאנ ,ןיד םעד ןעוועג קידצמ טינ ןוא ךיז טרעפטנערַאפ
 ענעפָא טַאהעג טלָאמעד טָאה טלעװ עסיורג יד .טכער טרעדָאפעג ןוא
 סעיסימָאק ןוא ,טקריװעג עקַאט טָאה העּפשה עשידיי יד ןוא ןגיוא
 ,דנַאלגנע ןופ ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ןלוּפ ןייק*ןעמוקעג ןענעז
 יז ןוא ,עיסימָאק עטריאילַא ןַא ןרָאװעג טקישעג זיא סרעדנוזַאב ןוא
 יו ןעוועג טינ זיא רע .קסּפ רעיײז טגָאזעגסױרַא ןוא טשרָאפעג ןבָאה
 .ןרָאװעג ןגָאלשעגּפָא זיא םערוטש רעד רעבָא ,ןשטנּוװעג ךיז ןבָאה ןדיי
 ןשטנעמ יוװ ךיז טליפעג טינ ,טקירעדינרעד ןרָאװעג טינ ןענעז ןדיי
 .סיפ יד טימ ןטערט טּפָארטשַאבמוא ןָאק ןעמ עכלעוו

 ןשיטסיװעשלָאב ןטימ המחלמ יד ןכָארבעגסױא זיא סע ןעװ
 לָאמ סָאד ,תולייח ןעוועשוב ןביוהעגנָא ןבָאה רעדיוו ןוא ,דנַאלסור
 עיצַאטיגַא רעשיטימעסיטנַא רעקיסעמנַאלּפ ַא ןופ סולפנייא ןרעטנוא
 קסנימ ןוא וועיק ןופ טירטקירוצ ןתעב סרעדנוזַאב ,בַאטש-לַארענעג ןופ
 רעד .ןגיוושעג טינ "טנייה, רעדיוװ טָאה --- עשרַאװ ןוא גרעבמעל זיב
 ,טָאה רוזנעצ עשירעטילימ יד ןוא קיטעט ןעוועג טינ זיא טנעמַאלרַאּפ
 ןבָאה "טנייה, ןופ ןטסיצילבוּפ יד רעבָא ,טעוועדליוװעג ,ךיז טייטשרַאפ
 ןרעלקוצפיוא טרעדָאפעג ןוא טקידלושַאב ךיוא רָאנ טקידייטרַאפ רָאנ טינ
 ,תמא םעד

 םיובנירג קחצי

 םעד דמערפ ןעװעג זיא סָאד ,ןיד םעד ןייז קידצמ ,ןגייוושרַאפ
 ײמרַא רעשילױּפ רעד רַאפ ןטנעמָאמ עטסרעווש יד ןיא וליפא ?טנייה,
 -לָאב יד ןסיוטשקירוצ םייב שרַאמרָאפ ןכיירגיז םעד תעב ךָאנרעד ןוא
 טַארַאפ ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב ןענעז ןדיי ןעוו ,ןעײמרַא עשיטסיוועש
 .טייצ-עיצַאּפוקָא רעצרוק רעד תעב

 צ

 עדריוו-טסבלעז ןוא דובכ ןפיוא ןרָאי עטשרע יד ןופ םערוטש רעד
 ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיליוּפ יד .ןרָאװעג ןסױטשעגּפָא זיא ןדיי יד ןופ
 ןרעוװ טנעקרענָא זומ ןדיי יד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג יד זַא ,ןענַאטשרַאפ
 עכעלרעגריב יד ןופ רעבָא טייהרעמ יד .עיצוטיטסנָאק רעד ןופ דוסי סלַא
 ןבָאה ,םירעיוּפ ןוא רעטעברַא יד ןופ לגילפ רעטכער רעד ןוא ןעיײטרַאּפ
 ןביילב לָאז גנוקיטכערַאבכיײלג יד ױזַא יװ ,ןגעוו ןוא ןעלטימ טכוזעג
 ןיא ןרעװ טריפעגכרוד טינ ןוא עיצוטיטסנָאק רעד ןיא ּפיצנירּפ ַא רעמ
 ,טייקכעלטנפע רעשידיי רעד רַאפ ןכַאמ רָאלק טזומעג טָאה ןעמ .ןבעל
 ןלױּפ ןיא ףמַאק רעד זַא ןוא גנוכעלקריוורַאפ טינ ךָאנ טניימ טכער זַא
 עלופ יד ןופ גנוכעלקריוורַאפ רעד רַאפ רקיערעד ןרעוװו טריפעג זומ
 ןדיי יד ןענעז רעבָא טײקכעלקריװ רעד ןיא .יאנת םוש ןָא טכער
 ןבָאה ןדַיי ּוװ ,םוטעמוא ןוא דימת יװ ,ןעגנוגנידַאב ןרָאװעג טלעטשעג
 -נטיהּפָא ,ןבעל טרעדנוזעגּפָא ןַא טריפעג ןוא ןסַאמ ערעסערג ןיא טבעלעג
 ןוא רוטלוק ןוא ךַארּפש ענעגייא ןַא קידנגָאמרַאפ ,הנומא רעייז קיד
 ַאזַא ןרָאװעג זיא ןפירגעגנָא .תוליהק ןופ עיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ַא
 ןעלדנַאה וצ טכער סָאד ךעלטנגייא ,ור-תבש יד יװ טײקטרעדנוזעגּפָא
 עשידיי יד טכעלגעמרעד טָאה סָאװ ,ןהעש-תוליפת יד ץוחַא ,קיטנוז
 ךיז טָאה'מ .תבש ןיא טכַאמרַאפ ןטפעשעג ערעייז ןטלַאה וצ םירחוס
 עּפָארײא ןופ רעדנעל עטסיירפ יד ףיוא לַאפ םעד ןיא ןפוררַאפ טנָאקעג
 -רעבלעוועג ערעייז ןכַאמרַאפ וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןדיי ּוװ ,עקירעמא ןוא
 רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ קיטנוז ןעור וצ גנַאװצ םעד בילוצ תבש ןיא
 עלַא טעמכ לייוו ,רענעריולרַאפ ַא ןעוועג זיא ףמַאק רעד .גנורעקלעפַאב
 סָאװ ,גנוצענערגַאב רעקיזָאד רעד רַאפ ןעוועג ןענעז ןעײטרַאּפ עשיליוּפ
 יז .ןדיי יד ןופ גנוקיטכערַאבכײלג יד טרילונַא טינ גולפ ןיא טָאה
 ןבָאה ןלַאקירעלק יד .תבש ןטיהוצּפָא ןרָאװעג ןטָאברַאפ טינ ךָאד זיא
 -- עכעלרעגריב יד :םימעט עזעיגילער בילוצ ץעזעג סָאד טקידייטרַאפ
 יווצ ןרילרַאפ ןופ הרירב רעד רַאפ םירחוס עשידיי יד ןלעטש וצ ידכ
 וא םירעױּפ יד :תבש ןטיה ןרעהפיוא רעדָא ךָאװ רעד ןיא געט
 טייקכעלגעמ ַא רעטעברַא ןוא םירעיוּפ יד ןבעג וצ ידכ --- ,ןטסילַאיצָאס
 עשיטילָאּפ ןוא ןעגנולייוורַאפ עלערוטלוק רַאפ קיטנוז םעד ןצונוצסיוא
 רעדָא ןטפעשעג עשידיי יד ןיא ןפיוקנייא ןייג טינ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ
 .ןענַארָאטסער עשידיי יד ןיא "ןעקנירט,

 -סגנורעלקפיוא עסיורג ַא גנוטייצ רעד ןיא טריפעג טָאה ?טנייה;
 עשידיײ-טנַא עתמא יד טקעדעגפיוא ,עינַאּפמַאק-סגנוקידייטרַאפ ןוא
 ןוא טייקיעפ-סגנוקידייטרַאפ עשידיי יד ןכערבנייא ---ץעזעג םענופ תונווכ
 דנטיידַאב םעד ןָא זיא סָאװ ,טּפַארק-סדנַאטשרעדיװ עשימָאנָאקע רעייז



 "טנייה , ןגעװ תונורכז

 ןכלעוו ףיוא ,קרַאמ ןשיסור םעד ןרילרַאפ ןבילוצ ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא
 ןטַאטוּפעד עשידיי יד .טלעטשעגנייא ןעוועג זיא טפַאשטריװ עשידיי יד
 "טנייה, ןוא דנַאטשרעדיװ םעד ןריטסעפינַאמ וצ ןּפָא ןפורעג ןבָאה
 "הדוגא, רעד ןופ עמורפ רָאג יד אקווד ןוא .ףור רעייז טציטשעג טָאה

 ,טביולגעג ןבָאה ייז לייוו ,ףמַאק םעד וצ קיטליגכיילג ןבילברַאפ ןענעז

 ןעור טשרעביל ןוא ןייז תבש ללחמ טינ טעװ דיי רעמורפ רעד זַא
 .ךָאװ רעד ןיא געט ייווצ

 זיב טייצ רעצנַאג רעד ןיא ןוא טפַארק ןיא ןיירַא זיא ץעזעג סָאד

 ןשידיי ןופ ליצ רעד זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד

 שארב "טנייה, ןטימ ןעגנוטייצ יד ןיא ןוא םייס ןיא ףמַאק ןשיטילָאּפ

 רעבָא ןעגנולעג טינ זיא סע .ץעזעג עקיזָאד סָאד ןרעדנע וצ ןעוועג
 ןעמַאנסיוא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז קיטקַארּפ רעוויטַארטסינַימדַא רעד ןיא

 רַאפ ןטַאטשרַאװ ענעסָאלשעג ןיא ןטעברַא סָאװ ,תוכאלמ-ילעב רַאפ

 קיטנוז ךיוא ןפָא ןעוועג ןענעז ייז .סעיצוטיטסניא ןוא ןלוש עשידיי

 .תואגח עשילױטַאק ןיא ןוא
 -ַאבכײלג רעשידיי רעד ףיוא ףירגנָא ןופ טקנוּפ רעטייווצ רעד

 ןופ גנוריפנייא יד .ה .ד ?סוזוַאלק סורעמונ, רעד ןעוועג זיא גנוקיטכער
 עלַא ןוא ןטעטיסרעווינוא יד ןיא ןדיי יד רַאפ עמרָאנ-טנעצָארּפ ַא
 רעד ףיוא ףירגנָא ןַא ןעוװעג זיא סָאד .ןטלַאטשנַא-סגנודליב ערעכעה
 -נַאװצ ןופ לטירד ןטשרע ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא רעשידיי
 ,טריזינָאלָאּפ ךעלכַארּפש .טרעסערגרַאפ דנטַיידַאב טרעדנוהרָאי ןטסקיצ
 טקעלּפטנַא ,טרעדנוהרָאי ןדנפיול ןופ בייהנָא םעד טניז ,ךָאד יז טָאה
 ןיא קורדסיוא רעייז ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,ןעגנובערטש עלַאנָאיצַאנ
 יו ,"דנובק ןופ םזילַאיצָאס ןשידיי םעד ןיא ןוא םזינויצ ןדנסקַאװ
 ײלרעלַא ןופ ןרָאטַאלימיסַא יד .םזילַאיצָאס ןשיטסינויצ םעד ןיא ךיוא
 זיולב .סולפנייא רעייז ןריולרַאפ קידנעטשלופ טעמכ ןבָאה ןעגנוטכיר
 ינוא עשירחוס-סיורג ןיא ןעוועג קיטנעק ךָאנ ןענעז ןרוּפש עקיטשינ
 ךָאנ טָאה עכלעוװ ,הדוגא רעד ייב ךיוא יװ ןזיירק עשירעמענרעט
 ןטסינויצ יד ןופ קיטילָאּפ-ספמַאק עלַאנָאיצַאנ יד ןכַאמוצטימ ווּורּפ ַא
 ךיז טניול גנוריגער רעשיליוּפ רעד טימ ךיַײלגסיוא ןַא זַא ,ןעזעגנייא
 .ןעגנורעדָאפ עזעיגילער עריא רַאפ רעסעב

 רַאפ ןרענעלקרַאפ וצ ןעװעג זיא ףירגנָא ןקיזָאד ןיא גנוזָאל יד
 ןופ יירפ ןזָאל .ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ לָאצ יד זיירּפ ןדעי
 עטנעגילעטניא יד ץנעגילעטניא רעשילּפ רעד רַאפ ץנערוקנָאק רעשידיי
 ןגעוו טקעיָארּפ-ץעזעג ַא ןרָאװעג ןגָארטעגניײרַא זיא םייס ןיא .ןפורַאּב
 עכלעוו ןופ ,ןטעטלוקַאפ ןיא רקיע רעד ,ןדיי רַאפ עמרָאנ-טנעצָארּפ ַא
 טרילָארטנָאק טינ טרעװ סָאװ ,ףורַאב ןעיירפ ַא טימ סױרַא טייג ןעמ
 ןוא עשיגָאגַאדעּפ ,עשידירוי ,לשמל יװ ,עיצַארטסינימדַא רעד ךרוד
 ,קיטיסטנעד ,ןיצידעמ זיולב ךעלטנגייא ןענעז סָאד .ןפורַאב עשינכעט
 ַא לָאמ סָאד ךיוא ןעוועג זיא ףמַאק רעד .עירַאנירעטעװו רעקינייו
 ןדיי יד טציטשעג לַאפ םעד ןיא ןבָאה ןטסילַאיצָאס יד .רעפרַאש
 טעמדיוװעג קידנעטשלופ ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ עשידִיי עלַא ןוא "טנייה;,
 גנַאלקּפָא רעד טינ ןעװ ןפלָאהעג טינ טלָאװ רע .ףמַאק ןקיזָאד םעד
 ןגעוו ץעזעג ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,דנַאלסיוא ןיא

 יד ןעמ טסילש יױזַא יוװ ,ןפיירגַאב טנָאקעג טינ רעבָא ,ור-קיטנוז
 רעזעיגילער בילוצ ללכב ןוא ,ןדיי רַאפ ןטלַאטשנא-סגנודליב עכיוה
 דיזערּפ רעשיזיוצנַארפ רעד .טיײקירעהעגנָא רעלַאנָאיצַאנ רעדָא
 ןיא ןליױּפ וצ ווירב םענעּפָא ןַא טימ טעדנעוועג ךיז טָאה ערַאקנַאופ
 -סגנוקיטכערַאבכיילג ןופ גנוצעלרַאפ ַאזַא רַאפ טנרָאװעג טָאה רע ןכלעוו
 זיא ,ןעגנונעייל ייווצ ןיא םייס ןיא ךרודַא זיא סָאװ ,ץעזעג סָאד .ּפיצנירּפ

 םיובנירג קחצי
 ןדיי עשילוּפ יד ןופ גיהנמ

 .טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא סרעדנוזַאב ,ןלַאפ קרַאטש ןבױהעגנָא טָאה
 לייוו ,טפראדצג טינ ןעגנוצענערגַאב ןייק ןעמ טָאה ןשיפָאסָאליפ ןפיוא
 ןפיוא ,ןבעגעג טינ טעטלוקַאפ רעקיזָאד רעד טָאה ףורַאב-הסנרּפ ןייק

 עשידיי יד ןופ לָאצ יד ןרָאװעג זיא טרילוגער לייוו ,טינ ךיוא ןשידירוי

 ןרעמַאק-ןטַאקָאװדַא ןוא ןטכירעג יד ןופ ןטפירשרָאפ ךרוד ןטַאקָאװדַא

 טריפעגנייא ןענעז ןלושכיוה עשינכעט ןוא עשיגָאגַאדעּפ ןיא ךיוא רעבָא

 ןַא דיי ַא רַאפ ןעמוקַאב וצ םגה ,ןעגנוצענערגַאב ינימ לכ ןרָאװעג
 ןוא ,ךעלגעממוא טעמכ ןעוועג זיא ,קירבַאפ ַא ןיא ץַאלּפ ַא רעינישזניא
 .ןסָאלשעגסיוא קידנעטשלופ עלעטש-סגנוריגעד ַא

 -רעדיוו ןשידיי םעד ןכערבניײא ,טגָאזעג יו ,ןעוועג זיא ליצ רעד
 יד ןופ קָאלב ןיא קורדסיוא ןטסכעה ןייז ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,דנַאטש
 םייס ןרענידרָא ןטשרע םעד וצ ןלַאװ יד תעב ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ
 טעדנעװעגנָא זיא'ס ןעוו טשרע ןרָאװעג ןכָארבעג רעבָא זיא רע .1922 ןיא
 זיא'ס ּוװ ןוא רָארעט רעשילַאקסיפ ,רָארעט-ןסַאמ רעלַאטורב ןרָאװעג
 .רעשיזיפ ךיוא ןעוועג קיטיונ
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 ןיא ןרָאװעג טלייװעג זיא סָאװ ,םייס רעדנריאוטיטסנָאק רעד

 רעד ןופ עיצוטיטסנָאק יד טעברַאעגסיױא רָאנ טינ טָאה ,1919 רַאונַאי

 ןטיברַאפ טָאה סָאװ ,עיצַאנידרָא-לַאװ יד ךיוא רָאנ ,קילבוּפער רעשיליוּפ

 -טסנָאק יד ןרָאװעג טלייוועג זיא סע רעכלעוו טיול ,עקילייוטייצ יד

 ץנַאג ןעמונעגמורַא ןיוש טָאה עיצַאנידרָא-לַאװ עקיזָאד יד .עטנַאוט

 -סייוו ןופ ןלייט ןוא ,(ןטיבעג-ץענערג יד) ןסערק-חרזמ יד טימ ,ןלױּפ

 ןטױל ןלױּפ וצ רעבירַא ןענעז עכלעוו ,עניַארקוא-ברעמ ןוא דנַאלסור

 רעטשרע רעד ןופ םירבחמ יד .דנַאברַאפנטַאר ןטימ םולש רעגיר

 -יגער רעקילייוװטייצ רעטשרע רעד ןופ רעדילגטימ יד ,עיצַאנידרָא-לַאװ

 עיטַארקָאמעדילַאנָאיצַאנ רעד ןופ חוכ ןרַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה ,גנור

 יד רַאפ טפַאשרעייטשרָאפ עקירעהעג ַא ןרעכיזרַאפ וצ טימַאב ךיז ןוא

 םעטסיסילַאװ ןלַאנָאיצרָאּפָארּפ םעד טריפעגנייא טָאה יז .ןעײטרַאּפ עקניל

 ןוא ,עקיטַאדנַאמ טכַא--ןביז בור סָאד ,ןזײרק-לַאװ עסיורג ןפַאשעג ןוא
 ןבעגעג טָאה גנולייט זײרק-לַאװ ַאזַא .ןטַאדנַאמ ףלע--ןעצ טימ וליפַא
 .ןרָאװעג טצונעגסיוא טינ רעבָא ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד ןסנַאש עסיורג
 גַאלשרָאפ-סטייקינייא םעד טלעטשעגנגעק ךיז ןבָאה ןעײטרַאּפ עשידִיי יד
 ןבָאה יז .סעטסיל ענעגיא טלעטשעגסױרַא ןוא טַאר-לַאנָאיצַאנ ןופ
 ןבָאה רעבָא ,שזדָאל ןוא עשרַאװ טעטש עסיורג יד ןיא ןענּוװעג
 טייקינייא ייב עכלעוו ןיא ,ןזײרק-לַאװ ךס ַא ןיא ןעמיטש יד טלקערבעצ
 ןעוועג זיא ןטַאטוּפעד עשידיי לָאצ יד .ןדיי ןייגכרוד טנָאקעג ןבָאה
 .טנכערעג טָאה גנוריגער עקיליײװטײיצ יד יװ רענעלק דנטײידַאב

 רעד טַאהעג ארומ ןבָאה עיצַאנידרָא-לַאװ רעיינ רעד ןופ םירבחמ יד
 ןריצודער רעמ ךָאנ טלָאװעג ןוא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ רקיע
 עקניל ןוא ןטסילַאיצָאס יד ןופ ךיוא יװ ,ןטַאטוּפעד עשידיי לָאצ יד
 -לַאװ עסיורג טמיטשַאב יז טָאה עיצילַאג-חרזמ ןיא זיולב .םירעיוּפ
 ,רענעלק ןייז טינ לָאז ןטַאטוּפעד עשיליוּפ יד ןופ לָאצ יד ידכ ,ןזיירק
 ןבָאה ןזײרק-לַאװ עקיטַאדנַאמ סקעז--ףניפ ןיא .עשיניַארקוא יד ןופ יו
 ןריפוצכרוד ןסנַאש ןייק טַאהעג טינ סעטסיל עשידיי עטקינייארַאפ וליפַא
 ףרַאש רעבירעד טָאה טפַאשרעיײטשרָאפ עשידיי יד .ןטַאדידנַאק ערעייז
 עקיזָאד יד םייס ןופ םונעלּפ ןפיוא ןוא עיסימָאק רעד ןיא טפמעקַאב
 .עיפַארגָאעג-לַאוו

 ןופ םיטרּפ יד ןגעװ רענעײל ענייז טרימרָאפניא טָאה ?טנייה,
 ןוא עיסימָאק-עיצוטיטסנָאק רעד ןיא סעדער עניימ טקורדעג ,ףמַאק
 רעשידיי רעד .ןעלקיטרַא ןיא ייז קידנעייז ריבסמ ,םונעלּפ ןפיוא ךָאנרעד
 יד ןקידיײטרַאפ וצ טכער ןגעוו טייג סע זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רעגריב
 רעד טימ .ןפירגנָא עשיטימעסיטנַא יד ןגָאלשּפָא ,ןעגנורעדָאפ עשידיי
 סעיטעּפירעּפ עשיטַאמַארד יד טגלָאפעגכָאנ רע טָאה גנונַאּפש רעטסערג
 ךימ בָאה ךיא ןכלעוו טימ טנעמוגרַא רעטסקיטכיװ רעד .ףמַאק ןופ
 ןרענעלקרַאפ וצ ץנעדנעט רעד ןגעק ףמַאק ןיא זַא ,ןעוועג זיא טצונַאב
 ןייק ןביילב טינ זדנוא טעװ ,רָאג זיב ץנַאטנעזערּפער-םייס עשידיי יד
 .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ קָאלב ַא ןפַאש וצ יװ ,הרירב ערעדנַא
 ןרעביא גנומיטשּפָא רעטצעל רעד רַאפ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעוו
 קָאלב ַאזַא זַא ,םייס םעד ןרעכיזרַאפ וצ טקעיָארּפ-עיצַאנידרָא-לַאװ
 -סולפנייא יד ןופ רענייא ןוא ,טכַאלעג ןעמ טָאה ,ןרעװ ןפַאשעג טעו

 םיובנירג קחצי

 -ָאטול חלג רעד ,עיטַארקָאמעדילַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעריפ עטסכייר
 רעטסוּפ ַא ףיוא יװ ,טָאּפש טימ טרעפטנעעג ףיורעד טָאה ,יקסווַאלס
 רעגנוי ַא טלָאמעד ןסעזעג זיא עירעלַאג-םייס רעד ףיוא .ײרעמירַאב
 ,חוכיוו םעד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ןוא םלעכ ןופ רעוט רעשיניַארקוא
 ,לַאז-סגנוציז ןופ סױרַא ןיב ךיא ןוא טקידנעעג ךיז טָאה רע רָאנ יװ
 ןַײמ וצ המכסה ןייז טקירדעגסיוא ןוא ןעמוקעגוצ רימ וצ רע זיא
 ןיא טעטימָאק ןשיניַארקוא ןַא טימ ןדנוברַאפ ךיז ןבָאה רימ .קנַאדעג
 ןשטייד ַא טימ ןוא ענליוו ןיא ןשיװטיל ןוא ןשיסורסייוו ַא טימ ,םלעכ
 ךיז ןבָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא .טנגעג רענזױּפ ןיא ןוא שזדָאל ןיא
 זיא'ס ןוא ןעײטרַאּפ עשידיי יד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןבױהעגנָא
 הדוגא ןוא יחרזמ רעד ,תודחאתה יד זיולב זַא ,ןרָאװעג רָאלק דלַאב
 ןויצ-ילעוּפ עדייב יד .קָאלב ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי םוצ ןייטשוצ ןלעוו
 ןציטש וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ,רעקניל רעד ןוא רעטכער רעד ,ןעלגילפ
 ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןענעז ןטספרַאש םוצ .קָאלב-ןטעטילַאנָאיצַאנ םעד
 .ןטסיקלָאפ יד םיא

 חנ .ןעגנוטייצ יד ןיא עטַאבעד עסיורג ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה סע
 רע זַא ,קָאלב ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ םעד טקידלושַאב טָאה יקצולירּפ
 זַא ,סעצװָארולטעּפ ,סעקישטשמָארגָאּפ עקיטכענ יד טימ ךיז טדניברַאפ
 טָאה ןעמ .טולב שידיי טימ עטרימשעגנייא טנעה שממ טקירד ןעמ
 טימ ךיז ןגָארט רעניווטיל ןוא ןסורסייוו ,רעניַארקוא יד זַא ,ןפרָאװעגרָאפ
 -ָאק עטריקסַאמרַאפ ךיז ןעניפעג ייז ןשיווצ זַא ,ןעקנַאדעג-עיצַארַאּפעס
 זַא ןעוװעג זמרמ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמ טָאה ןשטייד יד ףיוא .ןטסינומ
 .ןילרעב ןופ ןלעפַאב סיוא ןריפ ייז

 ,םילובלב ןוא ןלַאפנָא עלַא יד ןסױטשעגּפָא טָאה "טנייה, רעד
 יד ןגייצרעביא טווּורּפעג ןבָאה רענגעק יד .טייקיטשינ רעייז טקעדעגפיוא
 -עגמורַא טלָאװ סָאװ ,קָאלב רעשידיי רענײמעגלַא ןַא זַא ,ןסַאמ עשידיי
 טרעכיזרַאפ טלָאװ ,עשיטסילַאיצָאס יד ץוחמ וליפַא ,ןעײטרַאּפ עלַא ןעמונ
 ,ןעוועג זמרמ ןעמ טָאה ייברעד .טפַאשרעיײטשרָאפ עשידיי עקירעהעג ַא
 ןריפנײרַא ןיא ןעז טעװ גנונימ עכעלטפַאשלעזעג עשיליוּפ יד זַא
 ןַא ,שממ םייס ןיא ןטַאטוּפעד עשטייד ןוא עשיסורסייוו ,עשיניַארקוא
 .טייקשהכולמ רעשילוּפ רעד ףיוא טַאטנעטַא

 עלַא יד ןגָאלשעצ ןעלקיטרַא עקילָאצליפ ןיא טָאה "טנייה, רעד
 טעטש ערעסערג עלַא ןיא ןרָאװעג ןָאטעג זיא עבלעז סָאד .ןטנעמוגרַא
 ןבָאה ןסַאמ עשידיי יד .ןעגניטימ-ןסַאמ ףיוא ךעלטעטש ןיא וליפא ןוא
 ארומ ןוא וטפיוא ןטגַאװעג םעד וצ שיטּפעקס ןגױצַאב הליחתכל ךיז
 רעבָא .ןעגנואיצַאב עשידיי-שיליוּפ יד ןפרַאשרַאפ טינ לָאז רע ,טַאהעג
 ,עדנַאגַאּפָארּפ רעכעלדנימ רעד ןופ ןוא "טנייה, ןופ סולפנייא ןרעטנוא
 קָאלב רעלַאנָאיצַאנ רעד זַא ,ןרָאװעג רערָאלק ץלַא רעטייוו סָאװ ייז זיא
 טעװ ,טײקמַאזנײא רעשיטילָאּפ רעייז ןופ ןדיי יד ןריפסורַא טעװ
 געוו ַא ןייז ןָאק ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ קָאלב ַא זַא ,ןזײװַאב
 ,טקַאפ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,הכולמ רעשיליוּפ רעד טימ ייז ןדניברַאפ וצ
 ַא ןזיװעג ךיוא טָאה קָאלב רעד .ןייז םילשמ ןזומ יז ןכלעוו טימ
 ,ןטעטילַאנָאיצַאנ יד ךיוא טכער עלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןכעלדירפ ןופ געוו
 יד ןיא עטרירטנעצנָאק ,תומוא עסיורג ןופ לייט ַא ןעוועג ןענעז עכלעוו



 "טנייה , ןגעװ תונורכז

 געוװ-סגנואיירפַאב ןקיצנייא םעד ןעזעג ןבָאה ןוא תוכולמ עקידּתונכש
 .ןעגנוגעווַאב עשיטנעדיריא ןיא

 .רעדנרידיצעד ַא ןעוועג זיא קָאלב-ןטעטילַאנָאיצַאנ ןופ ןוחצנ רעד
 ךָאנ .טַאנעס ןיא 8 ןוא םייס ןיא ןטַאטוּפעד 17 ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי
 ןבָאה סָאװ ,סעטסיל עלַאנָאיצַאנ עשידיי ןעמוקַאב ןבָאה ןטַאדנַאמ ייווצ
 (עשייר ןוא עקָארק) עיצילַאג-ברעמ ןיא קָאלב ןטימ ןדנוברַאפ טינ ךיז
 ,עיצילַאג-חרזמ ןיא ןדָאטַאנעס 4 ןוא םייס ןיא ןטַאדנַאמ 15 ךיוא ןוא
 ןופרעד ןבָאה ןדיי יד ןוא ,ןלַאװ יד טריטָאקיָאב ןבָאה רעניַארקוא יד ּוװ
 ןזײרק-לַאװ יד ןיא ןטַאדנַאמ לָאצ עסיורג יד לייוו ,ןסָאנעג דנטיידַאב
 רעקינייו ליפ ףיוא ןלַאפעג זיא טַאדנַאמ ַא זַא ,וצרעד טריפרעד טָאה
 ןעמ טָאה ןזײרק-לַאװ ערעדנַא ןיא תעב ,ןעמיטש טנזיוט ייווצ יו
 .טַאדנַאמ ַא וצ ךיז ןגָאלשרעד וצ ידכ ,15.000 יװ רעמ ןבָאה טפרַאדעג
 ןבילבעג יקצולירּפ חנ זיולב זיא ןעײטרַאּפ עשידיי עשירענגעק יד ןופ
 34 טכיירגרעד טָאה ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןופ לָאצ יד .טַאדנַאמ ןייז ייב

 עשידייק יד ,עיצקַארפ ןייא ןיא טריזינַאגרָא ,טַאנעס ןיא 12 ןוא םייס ןיא
 ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיליוּפ יד .ריא ןיא ןירַא טינ זיא יקצולירּפ .?ָאלָאק
 ןעמַאזוצ טכיירגרעד טָאה סָאװ קָאלב ןופ טכַאמ רעד רַאפ ןקָארשרעד ךיז
 ןלַאװ יד ייב .ןרָאטַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד 100 ךרע ןַא (עיצילַאג ץוח)
 טַאנעס ןוא םייס ןופ גנוציז רעטקינייארַאפ ַא ףיוא טנעדיזערּפ ןופ
 םעד ,ןשטיװָאטורַאנ טריפעגכרוד ןעמיטש ענייז טימ קָאלב רעד טָאה
 רעד .םירעיוּפ עקניל ןוא ןטסילַאיצָאס יד ןופ ,יקסדוסליפ ןופ טַאדידנַאק
 טָאה ,ןטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ יד ךרוד טריזינַאגרָא ,ןומה רעטצעהעגפיוא
 ןעוו .טנעדיזערּפ ןטלייוועג ןופ העובש רעד וצ ןזָאלרעד טינ טווורּפעג
 -עינ ,רעלָאמ רעשיליוּפ ַא ןענופעג ךיז טָאה ,ןעגנולעג טינ ןיא סָאד
 .טעגרהרעד םיא ןוא טנעדיזערּפ ןפיוא ןסָאשעג טָאה סָאװ ,יקסמָאדַאיװ

 טריטסעטָארּפ קרַאטש טָאה ,שארב ?טנייה, ןטימ ,עסערּפ עשידיי יד
 -ןייר ַא ןופ ּפיצנירּפ ןשיטילָאּפ םעיינ םעד ןוא דרָאמ םעד ןגעק
 וצ טכער עקיצנייא ןוא ןייא סָאד טָאה סָאװ ,טייהרעמ רעשיליוּפ
 רעקיזָאד רעד זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סע .הכולמ רעד ןיא ןרידיצעד
 טריפעגסיוא ןוא ןרעװ ןעמונעגנָא שיטקַאפ עקַאט טעװ רע ביוא ,ּפיצנירּפ
 יד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג יד ןצעלרַאפ טעװ ,רעדנרידיצעד סלַא ןרעוו
 -ּפָארַא יז טעװ ןוא ,טעטילַאנָאיצַאנ רעשיליוּפ-טשינ רעד ןופ רעגריב
 .הגרדמ רעטייווצ ַא ןופ רעגריב וצ ןּפוטש

 יקסווָאכעיציָאװ ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא טנעדיזערּפ רעיינ ַא סלַא
 ןשירעטילימ טימ טצעזעגּפָארַא 1926 יַאמ ןיא םיא טָאה יקסדוסליפ)
 טָאה סָאװ ,קָאלב רעקניל-טכער ַא טמיטשעג םיא רַאפ טָאה סע .(חוכ
 יד ןופ קָאלב ןופ ןעמיטש יד .טייהרעמ עשיליופ יד טקינייארַאפ
 .גנוטיידַאב רעייז ןריולרַאפ ןבָאה ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ

 יקסרָאקיש לַארענעג םעד טמיטשַאב טָאה טנעדיזערּפ רעיינ רעד
 עדעי ןרעטשעצ וצ ןעװעג זיא טירש רעטשרע ןייז .רעימערּפ סלַא
 קָאלב-ןטעטילַאנָאיצַאנ ןטקיניײארַאפ ןליבַאטס ַא ןפַאש ןופ טייקכעלגעמ
 ןסולפנייאַאב וצ דנַאטשמיא ןייז לָאז סָאװ ,טַאנעס ןיא ןוא םייס ןיא
 וצ לכיםדוק טעדנעװעג ךיז טָאה רע .קיטילָאּפ ןוא גנובעגצעזעג יד
 ןפַאשעג זיא סע .ןסורסייוו ןוא רעניַארקוא ,ןטיײהרעדנימ עשיוװַאלס יד

 ןופ טייקכעלגעמ ןוא טייקידנעוװטיונ רעד ןגעוו הרות עצנַאג ַא ןרָאװעג
 -כַארּפש טנעָאנ ןענעז סָאװ ,ןטייהרעדנימ עשיװַאלס יד טימ ךיילגסיוא ןַא
 ןָאק ןעמ ןוא טרירטנעצנָאק לַאירָאטירעט ןוא ,רעשילױּפ רעד וצ ךעל
 ,עיצוטיטסנָאק רעד ןופ דוסי ןפיוא ןענַאגרָא עמָאנָאטױא ןפַאש ייז רַאפ
 ,גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז עשידָאװעיָאװ ןימ ַא ןעזעגסיורָאפ טָאה סָאװ
 ןרעװ טרעטיירבעגסיוא ,ןטיײקירעװש עסיורג ןָא ,טנָאקעג טָאה עכלעוו
 רעביא עטייזעצ יד ךייש סָאװ .עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצניװָארּפ ַא ןיא
 ,טייהרעדנימ רעשטייד ןוא רעשידיי עירָאטירעט רעשילוּפ רעצנַאג רעד
 עבלעז יד ייז יבגל ןדנעווּוצנָא ךעלגעממוא ךיוא זיא'ס ןוא טינ ןעמ רָאט
 .ןּפיצנירּפ

 -נָאק ַא ןענופעג ךָאד ,רענַאיצילַאג ַא יו יקסרָאקיש טָאה ןדיי יד ייב
 -עג טינ טָאה סע עכלעוו ,רעטערטרַאפ רענַאיצילַאג יד טימ טקַאט
 יד וצ קידנעײג םגה ,רעניארקוא יד טימ גנודניברַאפ יד טקעמש
 ,טעטימָאק ןעמייהעג ןשיניַארקוא םעד ייב טרעכיזרַאפ ךיז ייז ןבָאה ןלַאװ
 רַאפרעד .ןטַאדידנַאק עשידיי יד ןגעק רָארעט ןדנעװנַא טינ ןלעוו ייז זַא

 עיצַארַאלקעד ַא טימ םייס ןיא ןטערטוצסורַא טגָאזעגוצ ייז ןבָאה עקַאט
 ףרַאד סָאװ ,טייהנייא עשיטילָאּפ ערעדנוזַאב ַא סלַא עיצילַאג-חרזמ ןגעוו
 .ןרָאװעג רָאלק ייז רַאפ זיא ןשיווצניא .טכער-עימָאנָאטױא ןעמוקַאב
 קרַאטש ןענעז תוכולמ-ברעמ יד ייב רעניַארקוא יד ןופ ןסנַאש יד זַא
 ךיז טגָאזעגּפָא ,החטבה יד טריפעגסיוא טינ עקַאט ייז ןבָאה ,ןלַאפעג
 ןשיניַארקוא-שיליוּפ ןיא קיטילָאּפ רעלַארטײנ רעקידרעירפ רעד ןופ
 רעשילּפ רעד טימ גנוקידנעטשרַאפ ַא ןכוז ןבױהעגנָא ןוא ףמַאק
 ןופ גָאזנָא רעיײז ןעוװעג גונעג רעבָא זיא יקסרָאקיש רַאפ .טכַאמ
 ןבױהעגנָא עיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ יד טָאה סנקירעביא .טעטילַארטיינ
 רערעכעה וצ ןדיי ןופ טכער יד ףיוא ףירגנָא ריא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 .גנודליב

 ןופ ןעלקיטרַא ןיא ךיוא יװ ,ןעלקיטרַא עכעלטנכעוו עניימ ןיא
 ןוא ןעמעלבָארּפ עלַא יד ןענעז ,"טנייה, ןופ רעטעברַאטימ ערעדנַא
 טַאהעג דימת טָאה רענעײל רעד .ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןשינעעשעג
 יד ןופ ,ףמַאק ןשידיי ןשיטילָאּפ ןופ ףיולרַאפ םענופ דליב יונעג ַא
 טוג טָאה רע .ןעײטרַאּפ ןוא רעבָאהטכַאמ עשילױּפ יד ןופ ןצנעדנעט
 ןבָאה רימ סָאװ ,ןפמעק רימ סָאװ בילוצ ןוא סָאװרַאפ ,ןענַאטשרַאפ
 זיא ךַאז ןייא .ןכיירגרעד וצ ךיז ןעימַאב רימ סָאװ ןוא טכיירגרעד
 רעשידיי רעד ןיא טינ טשרעה סָאװרַאפ : ןייטשרַאפ וצ רעווש ןעוועג םיא
 ןטסינויצ רענַאיצילַאג יד ןבָאה סָאװרַאפ ,טייקינייא ןייק ץנַאטנעזערּפער
 טינ ןפוא םושב ןליװ ןוא ןעמעלבָארּפ עלַא יד וצ גנַאגוצ ןרעדנַא ןַא
 יד ןופ טייקיניא ףיוא טציטשעג טרעוװ סָאװ ,קיטילָאּפ יד ןכַאמטימ
 .ןטעטילַאנָאיצַאנ עטקירדרעטנוא

 לט ַא ןופ שטוּפ ַא טריזינַאגרָא יקסדוסליּפ טָאה 1926 יַאמ ןיא
 ןוא גנוריגער רעשיטַארקַאמעד-לַאנָאיצַאנ רעד ןגעק ײמרַא רעד ןופ
 ױזַא ,"טנייה, ןכרוד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא שינערעקרעביא יד .טגיזעג
 ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןוא ,עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ךרוד יו
 -ליּפ ךרוד ןרָאװעג טקעוװרעד ןענעז ןעגנונעּפָאה עסיורג .החמש טימ
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 -לַאנָאיצַאנ רעד ןופ הלּפמ רעד ךָאנ ,טכַאמ רעד וצ ןעמוק סיקסדוס
 .רעפלעהטימ עלַאקירעלק עריא ןוא עיטַארקָאמעד

 ,שטנעמ םענעסָאלשטנַא ןגולק ַא ןופ םש ַא טַאהעג טָאה יקסדוסליּפ
 ןופ גנוקירדרעטנוא ףיוא ןטלַאה טינ ךיז ןָאק ןליוּפ זַא ,סייו סָאװ
 ןופ טנעצָארּפ 40 ךרעב ןפערטַאב עכלעוו ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד
 ןופ טרעטייוורעד ךיז טָאה רע זַא ,טסּוװעג טָאה'מ .גנורעקלעפַאב רעד
 -יגנעהּפָאמוא, עיצַאטס רעד ףיוא גוצ ןופ ןגיטשעגסיױרַא ,םזילַאיצָאס
 ןרָאפעג זיא םירבח ענייז טימ גוצ רעד ןוא ,טגָאזעג טָאה רע יװ ,"טייק
 רע טעװ גיז ןכָאנ דלַאב זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה'ס .םיא ןָא ,רעטייוו
 עטכער ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,טַאנעס ןוא םייס םעד ןזָאלרעדנַאנופ
 ןגעק ןעוועג טלָאװ טירט ַאזַא רעבָא .ןלַאװ עיינ ןעמיטשַאב ןוא טייהרעמ
 םעד ןזָאלוצרעדנַאנופ טכער סָאד טינ טיג סָאװ ,עיצוטיטסנָאק רעד
 סָאד ןטיהּפָא ןוחצנ ןכָאנ טלָאװעג טָאה יקסדוסליּפ ןוא .טנעמַאלרַאּפ
 טלָאװעג טָאה רע .עיצולָאװער ןייז ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןריזילַאגעל ,ץעזעג
 טכַאמ יד עיצוטיטסנָאק רעד ןיא ןעגנורעדנע ךרוד ןקרַאטשרַאפ רעירפ
 עיצַארטסינימדַא רעד ןופ ללכב ןוא גנוריגער רעד ןופ ,טנעדיזערּפ ןופ
 ןַאד ןוא ,ףוס ןכעלצעזעג ןייז וצ זיב ןבעל טנעמַאלרַאּפ םעד ןזָאל ןוא
 .טייהרעמ עשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא ןעמוקַאב ןוא ןלַאװ ןריפכרוד טשרע
 ,םירעיוּפ עטכער יד ןוא עיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ יד זַא ,טסּוװעג טָאה רע
 ןופ םרָאפער יד ןציטש ןלעװ ,ינק יד ףיוא טלעטשעג טָאה רע עכלעוו
 יד ןופ ןסינעג יײז ןלעװ ףוסבל זַא קידנביולג ,עיצוטיטסנָאק רעד
 יד ןוא ןטסילַאיצָאס יד .טנעמַאלרַאּפ ןופ טכער יד ןופ ןעגנוקנערשַאב
 ןעגנוצענערגַאב עטסיימ יד טפמעקַאב ןגעקַאד ןבָאה םירעיוּפ עקניל
 -ןילַא רעד רַאפ קידנבָאה ארומ ,טנעמַאלרַאּפ ןופ טכַאמ רעד ןופ
 סרעדנוזַאב ,עיצַארטסינימדַא רעדעי ,עיצַארטסינימדַא רעד ןופ טפַאשרעה
 ,עיצולָאװער ַא קנַאדַא ןעמוקַאב ןענַאגרָא-טכַאמ עריא טָאה סָאװ ,ַאזַא
 .םַארגָארּפ ןרענָאיצולָאװער ריא ךרודַא טינ טריפ רעבָא

 םעד םורַא טריּפורג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד סרעדנוזַאב ןוא ,ןדיי יד
 ףיוא ךיילג ןבָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןוא טַאר-לַאנָאיצַאנ
 יבגל תוקיפס ערעייז ןטלַאהַאבסיוא טינ ,גיז סיקסדוסליּפ ךָאנ סנגרָאמוצ
 וצ לקיטרַא ןייא טינ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .רעגיז ןופ ןעגנולדנַאה יד
 ןזָאלרעביא ןופ גנולדנַאה רעכעלנייוועגמוא רעקיזָאד רעד ןעמדיוי
 סיוועג ןטלָאװ ןלַאװ עינ תעב ,ןבעל םייב טנעמַאלרַאּפ ןכעלטנייפ ַא
 רעד ןיא רעגיז םעד יקסדוסליּפ רַאפ טיײהרעמ עסיורג ַא ןבעגעג
 קינײװ טסָאקעג ןוא געט עכעלטע טרעיודעג טָאה סָאװ ,עיצולָאװער
 רעד רַאפ טַאהעג ארומ טָאה ,טנייש סע יװ ,יקסדוסליּפ רעבָא .תונברק
 ,תוחוכ ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ ,עיצולָאװער רעד ןופ ?גנופיטרַאפ;
 .ןעמיוצ וצ ןייז דנַאטשמיא טינ טעװ רע עכלעוו

 ןריילַאער טעוװ ,טכודעג ךיז טָאה ,ענייז גנוריגער עטשרע יד
 ןוא ללכב ןטייהרעדנימ ןוא ןדיי עגונב םַארגָארּפ ןכעלטירשרָאפ םעד
 -ַאלקָארּפ עקַאט סע טָאה יז .ןעמרָאפער עשימָאנָאקע-לַאיצָאס ןריפכרוד
 טימ ןטקַאּפ ןגעק זיא יז זַא ,קידנכיירטשרעטנוא ליצ ריא סלַא טרימ
 רעד ךרוד ןרָאװעג טציטשרעטנוא םעד בילוצ זיא יז .רעגריב ענעגייא
 -סיוא ןבָאה ןטַאטוּפעד רענַאיצילַאג יד םגה ,ץנַאטנעזערּפער רעשידיי

 םיובנירג קחצי

 טעװ יקסדוסליּפ זַא ,טביולגעג טינ ןבָאה ייז .תוקיפס ערעייז טקירדעג
 -ַאדָאגוא רעייז זַא ,טנעקרענָא טינ גנַאל ןוא ,טכַאמ רעד ייב ןביילב
 עשיטַארקָאמעדילַאנָאיצַאנ יד לייו ,הלּפמ ַא ןטילעג טָאה גנוטכיר
 .גנוריגער רעד ןיא רעטערטרַאפ עריא טריאּוװַאזעד טָאה ײטרַאּפ

 טרעלקעגפיוא ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ענייז ןיא טָאה "טנייה, רעד
 גנואיצַאב יד טרעדנעעג טָאה סָאװ ,גנוריגער רעיינ רעד ןופ ןצנעדנעט יד
 -ַאב עקינייא טּפַאשעגּפָא זיולב ,רעגריב עטקיטכערַאבכיײלג סלַא ןדיי וצ
 -נוא רעשידיי ןוא רעשיאערבעה טימ ןזעוו-לוש ןשידיי ןיא ןעגנוצענערג
 ערעדנַא עלַא ןקידירּפַאב ןופ ייברעד ךיז קידנטלַאהּפָא ,ךַארּפש-סטכירעט
 .ןעגנורעדָאפ

 .גנוריגער רעד וצ גנואיצַאב עוויטיזָאּפ יד טכַאװשעגּפָא טָאה סָאד
 -יקסדוסליּפ ןטַימ ןעגנובייר וצ ןעמוקעג זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןיוש ךיז ןבָאה'ס ןעװ ,ץנעדַאק-םייס רעד ןופ ףוס םוצ .רעגַאל
 יד ןכַאמ וצ רָאלק ןעמוקעגסיוא רימ זיא ,ןלַאװ יד טרעטנענרעד
 ךיז טָאה סע .ןעגנורעדָאפ עשידיי יד עגונב טכַאמ רעד ןופ ןצנעדנעט
 המישר רעגנַאל ַא ןופ ףוס ןיא טלעטשעג ןרעװ יז זַא ,ןזיװעגסױרַא
 טרעדָאפעג זדנוא ןופ ןעמ טָאה לייוורעד .ןעמרָאפער ענעדישרַאפ ןופ
 יַאנָאיצַאנ םעד ןצעזוצרָאפ ןסָאלשַאב םעד בילוצ ןבָאה רימ .דלודעג
 .קָאלב-ןטעטיל

 יד .ןַאלּפ םעד ןריפוצסיוא רערעוװש ליפ ןעמוקעגנָא זיא לָאמסָאד
 ךָאנ ןענעז טפַאשרעיײטשרָאפ עקירעהעג ַא ןעמוקַאב וצ ןסנַאש עשידיי
 ןבָאה עיצילַאג:חרזמ ןיא רעניַארקוא יד לייוו ,ןרָאװעג טרעגרערַאפ
 ןטַאטוּפעד 15 טָאטשנַא ןוא ,ןלַאװ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ןסָאלשַאב
 רעניַארקוא יד ןשיװצ .ריפ-יירד םיוק ףיוא גנונעפָאה ַא ןעוועג זיא
 יד טקרַאטשעג ךיז טָאה ,טיבעג ןשיסור ןקילָאמַא ןיא ןסורסייוו ןוא
 סיקסדוסלַיּפ ןיא גנושיוטנַא רעד בילוצ גנוגעווַאב עשיטסינומָאק'
 -ןטעטילַאנָאיצַאנ ןיא ןביולג רעד זיא ןדיי יד ןשיװצ ךיוא .גנוריגער
 .טרעטישרעד קרַאטש ןרָאװעג קָאלב

 ןרָאװעג טרעלקעגפיוא ןעמעלבָארּפ עלַא יד ןענעז דימת יװ יױזַא
 ןענעז סע .ןעלקיטרַא ענעדישרַאפ ןיא "טנייה, ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא
 טָאה "טנייה, רעד .ןעגנוניימ ערעדנַא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ךיוא
 יד טקידיײטרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןָאהט ר"ד ןופ ןעלקיטרַא רַאפ טרָא ןַא ןבעגעג
 "טנייהא רעד טָאה טיײקיצרַאהגנע עשיאייטרַאּפ ןייק .עיציזָאּפ עשיצילַאג
 .טַאהעג טינ

 סרעדנוזַאב .וויטַאגענ ןעוועג זיא גנוריגער רעד ןופ גנואיצַאב יד
 -יש ײלרעלַא טעדנעװעגנָא טָאה עיצַארטסינימדַא יד .ןסערק יד ףיוא
 עטריזינַאגרָא ליצ םעד וצ לעיצעּפס ןופ רָארעט וליפא ןוא סענַאק
 טָארדעג עטמַאַאב-סגנוריגער יד ןבָאה ןלױּפ-סערגנָאק ןיא .סעדנַאב
 דשוח טָאה'מ עכלעוו ,ןדיי ללכב ןוא ןטסינויצ יד סעיסערּפער טימ
 יד ןענעז ךָאד .קָאלב ןלַאנָאיצַאנ ןרַאפ ןעמיטש ןלעװ ייז זַא ,ןעוועג
 8 .ןשטנוװעג ךיז טָאה גנוריגער יד יװ ,ערעסעב ןעװעג ןטַאטלוזער
 ַא ןרָאװעג טלייװעג ךָאד ןענעז ןרָאטַאנעס 4 ןוא ןטַאטוּפעד-םייס
 ןענעז עיצילַאג-חרזמ ןיא .קָאלב ןלַאנָאיצַאנ םעד קנַאדַא ייז ןופ טפלעה



 "טנייה , ןגעװ תונורכז

 ערעדנַא ןופ .עקָארק ןיא רענייא ןוא ןטַאטוּפעד-םייס יירד זיולב ךרודַא
 .עשרַאװ ןיא רעטערטרַאפ-הדוגַא ןַא זיולב -- ןעיײטרַאּפ

 -ןטעטילַאנָאיצַאנ ןופ טירטפיוא רעטצעל רעד ןעוװעג זיא סָאד
 ײטרַאּפ-סגנוריגער יד טָאה םייס ןרעלוגער ןטייווצ ןיא .ןליוּפ ןיא קָאלב
 יקסדוסליּפ זַא ,ןרָאװעג זיא רערָאלק ץלַא ןוא טייהרעמ ןייק ןעמוקַאב טינ
 ןופ ןעיײרפַאב לכ-םדוק ךיז ליוו ןוא סטכער ףיוא טייג ײטרַאּפ ןייז טימ
 ןופ קָאלב ןימ ַא םיא ןיא טעדליבעג ךיז טָאה סע .םייס ןופ לָארטנָאק רעד
 -לַאנָאיצַאנ רעד ךרוד טציטשעג ,םירעיוּפ עקניל ןוא ןטסילַאיצָאס
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןטַאטוּפעד עשידיי יד .עיצקַארפ רעשיטַארקָאמעד
 םַאנסיוא ןַא .ײטרַאּפ ןייא ןופ רוטַאטקיד רעדנעָארד רעד ןגעק ףמַאק ןיא
 ןדער וצ ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ ,עיצילַאג ןופ ןטַאטוּפעד יד ןעוועג ןענעז
 סָאװ ,ןדיי רַאפ עטסעב-ךעלגעמ יד זיא יז זַא ,גנוריגער רעד ןגעוו
 .ןייז ברקתמ ריא וצ ךיז יװ ,ןגעוו טכוזעג ןוא ,ןלױּפ ןיא ןייז רָאנ ןָאק

 דלַאב זיא ,1928 ןיא ןרָאװעג טלייועג זיא סָאװ ,םייס רעד
 ,ןלַאװ עיינ ןעמוקעגרָאפ ןענעז 1920 ןיא .ןרָאװעג טזָאלעגרעדנַאנופ
 ַא .טייהרעמ ענעשטנוװעג יד גנוריגער רעד ןבעגעג ןבָאה עכלעוו
 עלענָאיציזָאּפָא יד .ןפַאש וצ ךעלגעממוא ןעוועג זיא קָאלב-ןטעטילַאנָאיצַאנ
 עשידיי יד רעבָא ןטסקרַאטשמוצ .טריזירָארעט ןרָאװעג ןענעז ןעײטרַאּפ
 -לַאװ ןקורד וצ טינ לעפַאב ַא ןעמוקַאב טָאה ?טנייה, .עיציזָאּפָא
 רע טעװ טשינַא ,עטסיל רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד תבוטל ןעלקיטרַא
 יד .טריקסיפנָאק לָאמניא טינ םיא ןעמ טָאה רעירפ .ןרעװ ןסָאלשעג
 יד טימ ןקיניײארַאפ ךיז טלָאװעג טינ ןבָאה ןטסינויצ רענַאיצילַאג
 .עטסיל רעלַאנָאיצַאנ ןייא ןיא טיבעג ןשיסור ןקילָאמַא ןופ ןטסינויצ
 ,רעבָא עשרַאװ ןיא .ןטלַאהעגסיוא טינ ןבָאה ןסַאמ עשידיי עטריזירָארעט יד
 ,ןעמונעגנָא טָאה גנוריגער יד עכלעוו ,ןעלטימ עלַא ףיוא טקוקעג טינ
 ןבעגעג טָאה לָאצ ַאזַא .ןדיי 40.000 ךרע ןַא רימ רַאפ טמיטשעג ןבָאה
 קנַאדַא שזדָאל ןיא ןלַאפעג זיא רעטייווצ רעד .טַאדנַאמ ןייא זיולב
 ןופ קיטילָאּפףמַאק רעד וצ .ןעמיטש עשטייד רעטנזיוט עקינייא
 ןקילָאמַא ןופ ןטַאטוּפעד ריפ יד .ףוס ַא ןעמוקעג זיא םוטנדִיי ןשיליוּפ
 ןרָאװעג ןענעז ,ןרָאװעג טלייוװעג רעדיװ ןענעז סַאװ ,טיבעג ןשיכיירטסע
 ןריפ טנָאקעג ןבָאה ןוא ץנַאטנעזערּפער רעשידיי רעד ןיא טייהרעמ ַא
 .טרעטשעגמוא גנוריגער-יקסדוסליּפ רעד טימ קיטילָאּפ-הרשּפ רעייז

 ִּצ

 ןצנַאג ןופ ץנַאטנעזערּפער ַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה זירַאּפ ןיא
 ןטייצ יד ןיא ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא יז ;טלעװ רעד ןיא קלָאפ ןשידיי
 רעד ךרוד ךיוא יװ ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא סעיצולָאװער ןוא המחלמ ןופ
 ןיא .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא גנוגעווַאב-סערגנָאק רעשידיי רעסיורג
 רעדנעל עטסקיטכיװ יד ןופ סעיצַאגעלעד עשידיי יד ןופ טעטימָאק
 רענַאקירעמַא יד לָאר ענעדײשטנַא יד טליּפשעג ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה
 ןוא ןָאסליװ טנעדיזערפ םוצ טַאהעג טירטוצ טָאה סָאװ ,עיצַאגעלעד
 -פיוא ךיז ןעמ טָאה םינינע עשידיי ןיא טרָאװ ריא וצ .םיצעוי ענייז
 רעשיאעדיא רעדנריפ רעד ןעוועג טינ רעבָא זיא יז .טרעהעגוצ םַאזקרעמ
 ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד טרילומרָאפ .טעטימָאק ןיא חכ
 ןשיװצ ,רעדנעל עיינ יד ןופ סעיצַאגעלעד יד ןבָאה עּפָאריײא-חרזמ ןיא

 ןשידי םעד ןטָארטרַאפ טָאה סָאװ ,ןלױּפ ןופ עיצַאגעלעד יד ייז
 .בולק-םייס ןייז ןוא טַארילַאנָאיצַאנ

 רעד ףיוא טקוקעג זייב ןעמ טָאה טפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןיא
 ןבעגעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,םוטנדיי-טלעוו ןופ גנושימניירַא רעקיזָאד
 עמינָאנַא, עקיזָאד יד ,יז .?טכַאמטּפיוה עמינָאנַא יד ,, : ןעמָאנ ןקיטפיג ַא
 טָאה טניימעג .ןרָאװעג טריקַאטַא קרַאטש םייס ןיא זיא ,"טכַאמטּפיױה
 ןוא יז ןריאורטסניא סָאװ ,ןטַאטוּפעד עשידיי יד ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמ
 סע זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,עדער-םייס ַא תעב .ןרימרָאפניא
 עשידיי יד ידכ ,סעיצַאמרָאפניא ערעדנוזַאב ןייק קיטיונ טינ ןענעז

 ןאמיינ השמ-לאקזחי

 "טנייה ,, ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 סָאװ ,תולווע יד ףיוא ןריגַאער ןלָאז ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא רעריפ

 ןופ סעמַארגעלעט יד ןגונעג וצרעד לייוו ,ןדיי ןגעק ןעגנַאגַאב ןרעװ

 םונהיג ַא רַאפ סָאװ ןיא ןייטשרַאפ ןלָאז ייז ידכ ,ןרוטנעגַא-ףַארגעלעט

 -םייס רעד ןוא ,לַאדנַאקס רעטסיװ ַא ןכָארבעגסױא זיא -- ,ןבעל רימ

 ןוא רעטרעוװ עניימ ןעלדַאט וצ קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טָאה רעציזרָאפ

 עניימ ןופ ביטש ןשילױּפ םעד ןעלקָאשּפָא לָאז ךיא ךימ ןדַאלניײא

 .קורדסיוא ןשילביב ַא רָאג קידנצונַאב ,סיפ
 ןוא עטַאבעד רעקיזָאד רעד ףיוא טריגַאער ףרַאש טָאה "טנייה,

 טייהנייא רעד ןופ ּפיצנירּפ םעד קידנקידייטרַאפ ,גנולדַאט רעד ףיוא
 ךיז זומ ןוא ,טלעװ רעד רעביא טייזעצ זיא סָאװ ,קלָאפ ןשידיי ןופ
 .קיטייזנגעק ןציש

 םייס ןכרוד ןרָאװעג טריציפיטַאר זיא טַאטקַארט-סטייהרעדנימ רעד
 ןעמ זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא'ס רעבָא ,עיציזָאּפָא רעקניל רעד ןגעק
 ןירַא ןענעז עיצוטיטסנָאק רעד ןיא .ןענעכער טינ םיא טימ ךיז טעװ
 טול ,טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןפַארגַארַאּפ עטרילומרָאפ-טפַאהלּפענ ייווצ
 -גימ ןופ ןּפיצנירּפ יד ןרעכיזרַאפ ,ןריציפיטַאר םייב גנוטכילפרַאפ רעד
 זיא אפוג טַאטקַארט רעד .עיצוטיטסנָאק רעד ןיא טַאטקַארט-סטייהרעד
 .סקעדָאק-ץעזעג ןקידנטכילפרַאּפ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ רעבָא

27 



28 

 זיא דנַאברַאפנטַאר ןטימ המחלמ רעד ןופ טיצ רעד ןיא טשרע ןוא

 וצ ןעגנואיצַאב ערעסעב ןופ ןכייצ סלַא ,גנוכעלטנפערַאפ יד ןעמוקעג

 ןַאד ךיוא םיא טימ ךיז ןעמ טָאה רעבָא טייקכעלקריוו רעד ןיא .ןדיי
 רעד טָאה המחלמ-טלעו רעטייװצ רעד וצ טנעָאנ .טנכערעג טינ
 ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ןדלָאמעג לעיציפָא קעב רעטסינימ-ןרעסיוא
 רעמ טינ טעטכילפרַאפ טַאטקַארט-סטייהרעדנימ רעד זַא ,דנוב-רעקלעפ
 דובכ ןרעדנוזַאב ַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע .גנוריגער עשיליוּפ יד
 םעד טצומשַאב גנַאל ױזַא טָאה סָאװ ,ןקעמוצּפָא "קעלפ-דנַאש; ןקיזָאד םעד
 ."רָאנָאה, ןשילױּפ

 רעד וצ ןטַארקָאמעדילַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעמוק ןרַאפ בָאה ךיא
 ץלַא ןרעוו םירחוס ןוא הדוגא ןופ ןטַאטוּפעד יד זַא ,ןעזעגנייא טכַאמ
 שממ ןעמולח ןוא קיטילָאּפ רעלענָאיציזָאּפָא רעד ןופ דימ רעמ ןוא רעמ
 יז ןפערט טקנופ םעד ןיא .גנוריגער רעד טימ ןכַאמ-םולש ןגעוו
 סָאװ ,טיבעג ןשיכיירטסע ןקילָאמַא ןופ ןטַאטוּפעד יד טימ ףיונוצ ךיז
 ,גנוריגער רעדעי טימ םכסה ַא ןכוז ןופ קיטילָאּפ ַא ןופ ללכב ןטלַאה
 -יצנירּפ ןייק ןריפ טינ ללכב ןליוו ייז .טגיונעג ןייז וצרעד טעװ עכלעוו
 ןופ קיטילָאּפ רעד ןגעק ייז ןענעז רקיע רעד ןוא ,קיטילָאּפ עלעיּפ
 וצ יירט ןצנעדנעט יד ןכיירטשרעטנוא רַאפ ןוא קָאלב-ןטעטילַאנָאיצַאנ
 סָאװ ,םירחוס יד ןוא הדוגא יד .טייקשהכולמ רעשיליוּפ רעד ןעניד
 לייוו ,םייס ןיא ןעמוקוצניירַא ידכ ,קָאלב םעד טצונעגסיוא זיולב ןבָאה
 קָאלב-ןטעטילַאנָאיצַאנ םעד ןגעק זַא ,טייצ רענייז ןענַאטשרַאפ ןבָאה ייז
 טינ רָאג רעבָא ,ןטַאדנַאמ עשידיי ןכַאמ:-עילַאק סנטסכעה ייז ןלעװ
 ןטַאטוּפעד רענַאיצילַאג יד וצ גנורעטנענרעד רעד ןיא ןבָאה -- ,ןעניוועג
 ןכלעוו ייב טינ ןיוש קנעדעג ךיא .ךיז רַאפ גנַאגסױא ןטסעב םעד ןעזעג
 טייהרעמ רעד ךרוד ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא גַאלשרָאפ ַא רעניימ זיא לַאפ
 -רעביא דלַאב בָאה ךיא .םירחוס ןוא הדוגא רעד ,רענַאיצילַאג יד ןופ
 ףיוא טרַאװעג רָאנ טָאה רעכלעוו ,ךייר ר"ד םוצ גנוריפ יד ןבעגעג
 -ץרא ןייק עזייר עטשרע ןיימ טכַאמעג ךיא בָאה םעדכָאנ דלַאב .םעד
 .ןכָאװ סקעז טלייועג בָאה ךיא ּוװ ,לארשי

 -רעטנוא ןגעוו תועידי טנעיײלעג ךיא בָאה עזייר רעד תעב ןיוש
 וַאלסינַאטס .ּפָארּפ טימ ןָאהט ר"ד ןוא ךייר ר"ד ןופ ןעגנולדנַאה
 .יקסנישקס ףַארג ןוא יקסבַארג

 טכעלטנפערַאפ זיא רענייא .ןלייט ייווצ ןטלַאהטנַא טָאה םכסה רעד
 ןגעוו ןעגנומיטשַאב ןוא ןפַארגַארַאּפ 12 ןטלַאהטנַא טָאה ןוא ןרָאװעג
 ,רעטייווצ רעד ; טכער-תוליהק ןוא עזעיגילער בור'ס ,םינינע ענעדישרַאפ
 -עדָאפ עשידיי עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע ןעוועג טעמדיוװעג זיא סָאװ
 ןפַארגַארַאּפ עטסקיטכיװ יד .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ זיא ,ןעגנור
 ,ןעגנוקרעמַאב עשיטסירעטקַארַאכ ץנַאג טימ ןעזרַאפ ןעוועג ןענעז ענייז
 -גדירפוצ ןייז טעוװ יז ביוא .ךיז טרעדָאפ סָאװ ,גנולדנַאה רעשידיי ןגעוו
 ןלעװ -- .טקנוּפדנַאטש ןשילױּפ םעד ןציטש טעװ ןוא קידנלעטש
 -מָאק לָאקָאטָארּפ ןעמייהעג ןיא עטרילומרָאפ יד ןרעװו טכעלקריוורַאפ

 .ןעוװעג םיכסמ ןענעז םידדצ עדייב עכלעוו ףיוא ,ןסימָארּפ

 ןיוש זיא'ס ןעוו ,רעטעּפש טשרע ןרָאװעג טנַאקַאב זיא ץלַא סָאד

 רקיע רעד זַא ןרָאװעג רָאלק זיא סע ןוא גנושיטנַא וצ ןעמוקעג

 םיובנירג קחצי

 טכַאמעג טָאה'ס ןכלעוו ,םשור רעד ןוא סעיצַארַאלקעד יד ןעוועג ןענעז
 גנוקידנעטשרַאפ ַא וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,טלעװ רעד ןיא העידי יד
 .גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןוא ,ץנַאטנעזערּפער-םייס רעשידיי רעד ןשיוצ
 טימ הדבוע יד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא
 ןיא ןזיירק עשיטילָאּפ עשידיי יד ןשיװצ רעמ ךָאנ ןוא החמש סיורג
 טָאה עסערּפ עשיליוּפ יד .טלעװ רעד ףיוא ללכב ןוא ,עקירעמַא
 -רַאפ רעד ןופ הדבוע יד טרירטסיגער ,סעיצַארַאלקעד יד טקורדעגּפָא
 .גנונעדרָא-גָאט רעד וצ ןעגנַאגעגרעבירַא ןוא גנוקידנעטש

 ןעוועג ןעגנוװצעג "טנייה, רעד זיא ןעלקיטרַא ייר רעצנַאג ַא ןיא
 רעיינ ַא וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,ײרעמירַאב רעד ןופ זילַאנַא ןַא ךרוד
 יד טימ ךיילגרַאפ ןיא ,ןעגנואיצַאב עשידיי-שילוּפ יד ןיא עכָאּפע
 ןבָאה עכלעוו ,ןעמעלבָארּפ עטסקיטכיוו יד ןיא זַא ,ןזייװַאב ,ןטקַאפ
 .טרעדנעעג טשינרָאג ךיז טָאה ,ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןגעוו טרידיצעד
 רעד ןרָאװעג ןסירעגּפָארַא זיא סע זיב טרעיודעג טָאה םישדח עגנַאל
 טָאה "ַאדָאגוא, יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא'ס ןוא םכסה ןופ רעיילש
 עשיטסינויצ ןוא עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןטלַאּפש וצ טליצעג ךעלטנגייא
 סָאװ ,ןזיירק עשידיי ןופ הנחמ עיינ ַא ןפַאש ןוא טײקכעלטפַאשלעזעג
 ףרַאד ןעמ ןכלעוו ,גנוריגער רעד ןופ דסח ןפיוא טלעטשעג ץלַא ןבָאה
 ,גנוריגער רעדעי ןופ ןשטנּוװ יד טול ,טסניד ןעיירטעג טימ ןענידרַאפ

 שיטּפעקס ךיז ןטלַאהרַאפ ןזיירק עקיזָאד יד ןבָאה םעד בילוצ
 ןעניוועג טווּורּפעג טָאה רע ןעוו ,יקסדוסליּפ ןופ שינערעקרעביא רעד וצ
 ,ןזיװַאב טָאה טכַאמ עיײנ יד רעבָא רָאנ יװ .קלָאפ ןופ טייהרעמ יד
 יד ןבָאה ,עיציזָאּפָא עדעי ןקירדרעד וצ קרַאטש גונעג זיא יז זַא
 יד וצ טייקיירט רעייז ןזיוווצסױרַא טליײאעגוצ ךיז ןזיירק עקיזָאד
 .רעבָאהטכַאמ עיינ

 א

 זיא (1928--1920) םייס ןרענידרָא ןטירד ןופ טייצ עצרוק יד
 יו ,קיטילָאּפ-ספמַאק רעשידיי רעד ןיא טקַא רעטצעל רעד ןעװעג
 -ןטעטילַאנָאיצַאנ ןופ ּפיצנירּפ םעד ןטלַאהוצנייא ווּורּפ רעטצעל רעד ךיוא
 ןופ גנוריפ רעד רעטנוא ףמַאק רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעד .טיײקטנעָאנ
 ןבָאה שינערעקרעביא רעד ןיא רעגיז יד .ןפלָאהעג טינ טָאה יקסנישַאד
 -ירפַאב ןגעוו יװ ,טפַאשרעה רעייז ןקיטסעפרַאפ ןגעוו רעמ טכַארטעג
 ךָאנ ןוא ,קלָאפ ןופ ןלייט עטקירדרעטנוא יד ןופ ןטיונ עדנעיירש יד ןקיד
 ערעייז ןקידירפַאב ןוא ןטעטילַאנָאיצַאנ יד ןעיצוצ ןגעו רעקינייוו
 שינערעקרעביא רעייז זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז .ןעגנורעדָאפ עטכערעג
 ,עיצולָאװער רעתמא ןַא ןיא ןרעוו טלדנַאוװרַאפ ןופ געוו ןפיוא ןייג טינ לָאז
 ןבָאה ייז .ןעמרָאפער עלַאיצָאס ןופ געװ ןפיוא ןייג ןלעוװ ייז ביוא
 וצ טריפרעד ןטעטילַאנָאיצַאנ עשיװַאלס עלַאירָאטירעט ייב טימרעד
 .עטנעדעריא רעד ןוא םזינומָאק ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעקידלַאװעג ַא
 -די ןופ קיטילָאּפ יד יײז ןגעק טעדנעװעגנָא גנוריגער יד טָאה ןַאד
 עכלעװ ,האנש עקידלַאװעג טייזעג ןוא טקיטשרעד טָאה סָאװ ,הקזח
 יד טָאה ןדיי ייב .טנעמָאמ ןקיטסניג ַא ףיױא זיולב טרַאװעג טָאה
 -כיילג ןוא טייקדימ ,עיצַאזילַארָאמעד ןפורעגסורַא קיטילָאּפ עקיזָאד
 .טייקיטליג



 "טנייה , ןגעװ תונורכז

 ליפ טייצ רעבלעזרעד ןיא זיא טפַאשלעזעג רעשיליופ רעד ןיא
 -ברעמ יד ןיא סולפנייא ןשידיי םעד רַאפ ארומ יד ןרָאװעג רעכַאװש
 עשיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ .יד .עקירעמַא ןיא ןוא רעדנעל עשיאעּפָאריײא
 סעיטַאּפמיס יד זַא ,ןזייווצפיא טרעהעגפיוא טינ טָאה קיטסיצילבופ
 ןיא ןלַאפעג קרַאטש ןענעז יז ןפלעה וצ טייקטיירג יד ןוא ןדיי וצ
 יד ןיא סנקירעביא .המחלמ רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד טימ ךיילגרַאפ
 -עגנייא ךיז טָאה ,שארב ןלױּפ טימ ,רעדנעל עיינ עשיאעּפָאריײא-חרזמ
 ןסעצסקע ןייק .ןדיי וצ ןעגנואיצַאב יד ןיא טכיוועגכיילג ןימ ַא טלעטש
 ןעגנואיצַאב יד ןופ ןעמרָאפ עכעלרעסיוא יד ,ןעמוקעגרָאפ טינ ןענעז
 .טקערָאק רעקינייו רעמ ןטמַא ענעדישרַאפ יד ןיא ןעוועג ןענעז ןדיי וצ
 גנוקיטכערַאבכיײלג יד ּפָא טיה יז זַא ,טרעכיזרַאפ טָאה גנוריגער יד
 זיא ,םייס ןטירד ןופ ץנעדַאק רעד תעב ךָאנ ,1930 ןיא .ןדיי יד ןופ
 ןגעוו ץעזעג סָאד ןעגנַאגעגכרוד ןעגנואימַאב עגנַאל-ןרָאי ךָאנ ךעלדנע
 עשיסור יד ןופ ןבילבעג ןענעז סָאװ ,ןעגנוצענערגַאב יד ןכַאמ לטב
 .ןטייצ עשיכיירטסע ןוא

 -עגּפָא טינ ןענעז םירחוס ןוא רעמענרעטנוא עשידיי עסיורג יד
 יד ןיא ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא .רעירפ יװ ,ןרָאװעג ןסיוטש
 עשיטסינויצ יד ןופ ךיוא יװ ,ןטַאטוּפעד-הדוגא עשידיי יד ןופ ןזיירק
 ןָאק ןליוּפ ןיא זַא ,גנוניימ ַא ןרעה טנָאקעג טּפָא ןעמ טָאה ,עיצילַאג ןופ
 .ןייז טינ ללכב ןדיי רַאפ גנוריגער ערעסעב ןייק

 סָאד .טייז ַא ןיא טקורעגּפָא ןבילבעג זיא עיציזָאּפָא עשידיי יד
 יד תעב רָארעט ןופ טינ רעבָא ,סעיסערּפער ןופ טעװעטַארעג יז טָאה
 ןרעטשעצ רַאפ ארומ יד .ןרָאװעג טּפַאלקעצ זיא יז עכלעוו ןיא ,ןלַאװ
 ןיטולחל ןעײטרַאּפ עיירט-סגנוריגער יד ייב זיא ןטַאדנַאמ עשידיי
 רעריפנָא יד ןופ רעטרעװ יד טימ טמיטשעגנייא ןבָאה ייז .ןדנוושרַאפ
 םייס ןיא רעייטשרָאפ עשידיי ןופ לָאצ יד זַא ,הנחמ סיקסדוסליּפ ןופ
 ןעיצַאב ךיז טעװ ײטרַאּפ-סגנוריגער יד ןעוװ .לָאר ןייק טינ טליּפש
 ןופ תושקב-ןעגנורעדָאפ יד ןליפרעד יז טעװ ,ןדיי יד וצ דסח טימ
 .עיצקַארפ רעסיורג ַא ןופ יו ױזַא ,ןטַאטוּפעד עקינייא

 ןעמוקעג זיא'ס זַא ,טליפרעד טָאה עיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ יד
 עכיירגיז יד טָאה ,םירעיופ יד ןוא עקניל יד טימ טגירקעצ .העש ריִא
 רעד ןיא טרילָאזיא ןצנַאגניא ןביילב טנָאקעג טינ ײטרַאּפ-סגנוריגער
 רעד ןופ רעפיולרעביא ןעמונעגנָא ןרעג טָאה יז .טפַאשלעזעג רעשיליוּפ
 סנטסָאּפ-סגנוריגער ןוא ןטַאדנַאמ ייז ןבעגעג ,עיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ
 ךייש סָאװ סרעדנוזַאב ,ריא טימ ףמַאק ןטקעריד ַא ןטימעגסיוא ןוא
 ןופ גנולעטשנייא רעינ רעד רַאפ קורדסיוא ןשיסַאלק םעד .ןדיי
 -דַאלקס רעטסינימ-ןרעניא רעד ןבעגעג טָאה ײטרַאּפ-סגנוריגער רעד
 ןלעיציפָא םעד טרילומרָאפ עדער-םייס ַא ןיא טָאה סָאװ ,יקסווָאק
 ןוא םזיטימעסיטנַא ןייק :עגַארּפ רעשידי רעד ןיא טקנוּפדנַאטש

 "םעשווָא; -- ןדיי ןגעק ףמַאק רעשימָאנָאקע רעבָא ,ןעגנוגלָאּפרַאפ
 ןוא גנוקיטכערַאבכיײלג יד ןָא טינ טריר ףמַאק רעקיזָאד רעד .(סיוועג)
 זיא סָאד .ןשידיי םעד ןייז וצ רבוג םוטרעגריב ןשילוּפ םעד טפלעה
 -ןייר סָאד ןציש ףרַאד סָאװ ,גנוריגער רעשיליופ רעד ןופ בוח רעד

 ןַיז ןוא םוטרעגריב עשיליוּפ
 .ןדיי יד ןופ ןובשח ןפיוא וליפַא

 םעד ןעמונעגנָא ײטרַאּפ ריא ןוא גנוריגער יד טָאה טימרעד
 גנַאל טָאה'ס .םַארגָארּפ ןשידיײ-יטנַא ןופ רקיע ןשיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ
 רעד וצ טרעטנענרעד טכיזניה רעד ןיא ךיז טָאה יז ןוא טרעיודעג טינ
 .רקיע רעסיורג ןייא זיולב ןבילבעג זיא סע .עיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ
 -= ןסיגנעמַאזוצ ךיז ןלָאז ןעײטרַאּפ עדייב יד זַא ,טרעטשעג טָאה סָאװ
 עיײרטעג יד ןופ טנעה יד ןיא ןביילב זומ טכַאמ יד זַא ,רקיע רעד
 עטסטנעָאנ ענייז ןופ -- טיוט ןייז ךָאנ ןוא יקסדוסליּפ ןופ רעגנעהנָא
 .רעפלעהטימ

 ןייז לָאז .,גנולקיװטנַא עשימָאנָאקע

+ִ 

 יקסדוסליּפ ןופ םישרוי יד ןעוו ןלַיוּפ ןיא ןעוועג טינ ןיוש ןיב ךיא
 ןליוו םעד ןפרָאװעגרעטנוא יז ןוא עיצַאנידרָא-לַאװ יד טרעדנעעג ןבָאה

 גרעבדלַאג םהרבא

 "טנייה , ןופ רַאטקַאדער
 הפוקת'ןַאקצַאי רעד ךָאנ

 ןּפַאנק ַא ןוא עשרַאװ טזָאלרַאפ ךיא בָאה 1932 ןיא .גנוריגער רעד ןופ
 ןפיוא ןרָאװעג טלייועג ךיא ןיב 1932 ןיא .זירַאּפ ןיא טלייוועג רָאי
 עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד ןופ דילגטימ סלַא סערגנָאק רעגַארּפ
 ןעמוק טנָאקעג ךָאנ ךיא בָאה זירַאּפ ןופ .י"א ןייק ןעוועג הלוע ןוא
 סָאװ ,עקיצנייא יד --- םייס ןופ עיסעס-טעשזדוב רעד תעב עשרַאװ ןייק
 ןרָאפקירוצ ןוא עדער עצרוק ַא ןטלַאהּפָא ,רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 טנָאקעג טינ סָאד ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיא בָאה םילשורי ןופ .זירַאּפ ןייק
 ,"טנייה, ןיא טקילײטַאב ךיז רעטייו ךיא בָאה סנטייוורעדנופ .ןָאט
 .ךָאװ עדעי ,רעירפ יװ ױזַא

 טָאה סָאװ ,גרעבדלָאג םהרבא ןברָאטשעג זיא רָאי ןבלעז םעד ןיא
 ןיא .ןײגקעװַא סנַאקצַאי ךָאנ טייצ עצנַאג יד ?טנייה, םעד טריגַאדער
 ןַא רָאנ ,רָאטקַאדער ַא רָאנ טינ ןענופעג ?טניײה; רעד טָאה םיא
 ןגעו טגרָאזעג טָאה רע .גנוטייצ רעד ןופ רעריפנָא םענעבעגעגרעביא
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 רע .סולפנייא ןוא טלַאהניא ריא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא
 -טפַאשלעזעג רעד ןופ ןַאגרָא ןַא רָאנ טינ גנוטייצ רעד ןיא ןעזעג טָאה

 רע טָאה לָאמ ןייא טינ .רעקעוו ַא ,רעריפנָא ןַא רָאנ ,גנוניימ רעכעל

 ,טלעװ רעזדנוא ןיא קיאור וצ זיא'ס, :עיצקַאדער רעד ןיא טגָאזעג

 -עגסיוא ןַאד טָאה רע ."םיא ןרעדורפיוא ,םלוע םעד ןקעוופיוא זומ'מ

 תובישח ערעסערג ַא טַאהעג טייצ רעד וצ טָאה סָאװ ,םעלבָארּפ ַא ןבילק

 זיא םיא .םיא םורַא עינַאּפמַאק עשיטסילַאנרושז ַא טריזינַאגרָא ןוא

 .טפַאשלעזעג רעד ןיא סערעטניא ןרעסערג ַא ןקעוורעד וצ ןעגנולעג
 .רוביצ ןשידיי םעד ןופ קפוד ןפיוא טנַאה יד ןטלַאהעג טָאה רע

 םולש ַא וצ ןריפרעד םייב טסנידרַאפ ןייז ןעועג זיא סיורג

 ףיוא טליטעצ ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא

 ןגעק ףמַאק ןתעב ,"תונבל תע; ןוא "רמשמה לע; :סעיצקַארפ ייווצ

 רעד וצ ןעיצוצ ךרוד ץנעגַא רעשידיי רעד ןופ גנורעטיירבסיוא רעד

 .עקירעמַא ןיא ךעלכַאזטּפיױה ,ןזיירק עשיטסינויצ-טינ יד י"א רַאפ טעברַא
 טימרעד זַא ,טביולגעג טָאה רע ןוא סנַאמצייו ןעוועג זיא עעדיא יד
 ,לעיסנַאניפ ייס עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ןקרַאטשרַאפ רע טעװ
 סעיסוקסיד עפרַאש ןפורעגסיורַא טָאה גַאלשרָאפ סנַאמצייוו .שיטילָאּפ ייס
 -ינַאגרָא רעד ןופ לייט ַא .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ-טלעוו רעד ןיא
 -ַאב רעד בילוצ ,ןייג ןריולרַאפ טעוװ סע זַא ,טַאהעג ארומ טָאה עיצַאז
 ןוא רעלַאנָאיצַאנ ריא ,םיריבג יד ןוא ןעלבַאטָאנ יד ןופ גנוקילייט
 .יובעג רעשיטַארקָאמעד ריא ןוא ,רעטקַארַאכ רעכעלמיטסקלָאפ

 .טפרַאשרַאפ סרעדנוזַאב ףמַאק רעקיזָאד רעד ךיז טָאה ןלוּפ ןיא
 רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגעק ףמַאק ןטימ ןרָאװעג ןדנוברַאפ זיא רע
 גנוריגער סיקסבַארג ןופ ןעמרָאפער עלעיסנַאניפ יד .י"א ןייק הילע
 -רַאפ ,טפַאשטריװ רעשידיי רעד ןופ תודוסי יד טרעטישרעד ןבָאה
 .םירחוס עניילק ןוא תוכאלמ-לעב עשידיי ןופ ןסַאמ ערעסערג טגנערד
 ןשימָאנָאקע םעד קידנרילרַאפ ,ןוא טמיטשעג שיטסינויצ ןעוועג ןענעז ייז
 יז ּוװ ,י"א ןייק ןרעדנַאװסױא ןעמונעג ייז ןבָאה ,ןליוּפ ןיא ןדָאב
 ןביילב .ןליוּפ ןיא יװ ,ןבעל טרַא ןבלעזמעד ןריפ וצ טבערטשעג ןבָאה
 ַא ןענַאטשטנַא זיא סע .תוסנרּפ עשיטָאטש יב ןוא טעטש יד ןיא
 ןופ לָאר רעד םורַא ,הילע רעקיזָאד רעד ןופ ןצנעדנעט יד ןגעק ףמַאק
 גנוטכירפיוא ןופ הפוקת רעקיטלָאמעד רעד ןיא טָאטש ןוא ףרָאד
 .לארשי-ץרא ןופ

 .סיזירק ַא וצ ןעמוקעג זיא רָאפנעמַאזוצ ןשיטסינויצ ןט-4 ןפיוא
 ,"תונבל תע; ןופ עיצקַארפ יד ןעמונעגרעביא טָאה גנוטייל יד ןוא
 ץנעגַא רעשידיי רעד ןופ גנורעטיירבסיוא רעד רַאפ ןעװעג זיא סָאװ
 ןיא רעבירַא זיא "רמשמה לע, .הילע רעשיטָאטש רעד רַאפ ןוא
 גנוטייל רעיינ רעד ןגעק ףמַאק ןפרַאש ַא ןביױהעגנָא טָאה ןוא עיציזָאּפָא
 .ןצנעדנעט עריא ןוא

 .ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא לַארטײנ ןבילבעג זיא ?טנייה; רעד
 רעשיאייטרַאּפמוא ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןרילרַאפ טלָאװעג טינ טָאה רע
 .ןעגנוריטַאש עשיטסינויצ עלַא רַאפ ןפָא זיא סָאװ ,גנוטייצ רעשיטסינויצ
 -טּפוה רעשיטילָאּפ סלַא ,ךיא ןוא ךעלריטַאנ ץנַאג ןעוועג זיא סָאד
 רָאג בָאה ,"רמשמה לע; ןופ רעריפ ןוא ?טנייה, ןופ רָאטקַאדער

 טיובנירג קחצי

 רעבָא שיטקַאפ ."טנייה, ןופ גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןגעק טַאהעג טינ
 ."טנייה, ןיא רעקרַאטש ליפ ןעוועג "רמשמה לע; ןופ סולפנייא רעד זיא

 ןופ טעטילַארטיײנ יד טיהעגּפָא טָאה ,רָאטקַאדער סלַא גרעבדלָאג
 טרעטייורעד ףמַאק רעד זַא ןעזעגנייא טָאה רע רעבָא ,גנוטייצ רעד
 .עיצַאזינַאגרָא יד טרעטשעצ ןוא םידדצ עקידנפמעק יד רעמ ןוא רעמ ץלַא
 עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ןרירנָא טינ לָאז ףמַאק רעד זַא ,טרעדָאפעג טָאה רע
 ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא עינַאּפמַאקםולש ַא טריפעג ןוא טײקצנַאג
 םולש ַא וצ ןעמוקעג זיא'ס ןוא גלָאפרעד טַאהעג טָאה יז ."טנייה,
 גנַאל טינ .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנוטייל רעד ןיא עיצילַאָאק ַא ןוא
 -קירוצ ךיז טָאה "תונבל-תע; .טלַאהעגנָא עיצילַאָאק יד טָאה רעבָא
 "רמשמה לע; ןופ טנעה יד ןיא גנוטייל יד טזָאלעגרעביא ןוא ןגיוצעג
 ןגרעבדלָאג טימ ,עשיאייטרַאּפמוא יד ןענַאטשעגוצ ןענעז סע ןכלעוו וצ
 .שארב

 סלַא ןרָאװעג טלעטשעגסױורַא רע זיא 1928 ןיא ןלַאװ יד תעב
 רעכעלנעזרעּפ וצ ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא ןוא םייס ןיא טַאדידנַאק
 עסַאמ-רענעייל יד -- ץניװָארּפ רעד ףיוא ןטסינויצ יד טימ גנורירַאב
 זיא'ס סיורג יװ ןרָאװעג רָאלק ןַאד טשרע םיא זיא סע ."טנייה, ןופ
 זיא רע .סולפנייא רעשירעיצרעד ןייז ןוא "טנייה, ןופ גנוטיידַאב יד
 גונעג ןעװעג טינ ןענעז ןעמיטש עשידיי יד --- ןרָאװעג טלייוועג טינ
 .זײרק-לַאװ ןייז ןיא סיורג

 טקיטשרעד "טנייה, ןופ םיטש יד זיא 1920 ןיא ןלַאװ יד תעב
 .גנוריגער רעד ךרוד ןרָאװעג

 -קַאדער עלַאיגעלָאק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טיוט סגרעבדלָאג ךָאנ
 .טרעדנעעג טינ טימרעד ךיז טָאה "טנייה, ןופ רעטקַארַאכ רעד .עיצ

 -ויצ רעד ןופ לגנַארעג םעד טגלָאפעגכָאנ ךיא בָאה סנטייוורעדנופ
 ןעלקיטרַא עניימ ."טנייה, םעד ,ןַאגרָא ריא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינ
 ,ןריפסיוא עשיגָאלָאיצָאס ,ןעגנוריוורעסבָא רעמ ,רעקיאור ןרָאװעג ןענעז
 ןיא ךיז קידנקילײטַאב .ןוויטקעריד ןוא ןעגנורעלקרעד ,ןעגנוזייוונָא יו
 טרָא רעמ ,ךיז טײטשרַאפ ,ךיא בָאה ןַאגרָא ןקידנריפנָא ןשיטסינויצ
 עטשרע יד .י"א ןיא בושי ןשידיי ןופ יובפיוא ןופ ןעמעלבָארּפ ןבעגעג
 רעלענש ןוא הילע רעסיורג ןופ ,גנּווװשפיוא ןופ ןרָאי ןעוועג ןענעז ןרָאי
 עיײנ יד ןופ לײט רעטסערג רעד .םילוע עיינ יד ןופ גנולצרָאװניײא
 עשיטסיצַאנ יד טגיזעג טָאה סע ּוװ ,דנַאלשטייד ןופ ןעמוקעג זיא םילוע
 המחלמ-סגנוטָארסיױוא יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא שינערעקרעביא
 .עּפָאריײא ץנַאג ןיא ךָאנרעד ןוא דנַאלשטייד ןיא טשרעוצ ,ןדיי ןגעק

 ןסױטשעגסױרַא דלַאװעג טימ ןוא ןרָאװעג טביױרַאב ןענעז ןדיי
 ןרעפטנע טווּורּפעג ןבָאה טלעװ רעד ףיוא ןדיי יד .סעיציזָאּפ ערעייז ןופ
 -סיוא ,גנורעּפמע טימ טריגַאער טָאה טלעוו עסיורג יד ,טָאקיָאב ךרוד
 רַאפ ןרעיט יד קידנענעפע ןוא ןדיי יד וצ עיטַאּפמיס קידנקירד
 טָאה שוריג ןשידיי ןגעװ .רָארעט ןשיטסיצַאנ םעד ןופ עדנפיולטנַא
 :ןויסנ ןטשרע םעד טכַאמעג רעבָא טָאה ןעמ .טדערעג טינ ךָאנ ןעמ
 ןענעז דנַאלשטײד ןיא קידנעניוו סָאװ ,ןדיי עשיליוּפ יד ןבירטרַאפ
 .רעגריב עשילױּפ ןבילבעג ייז

 עשילױוּפ יד .ץענערג יד טנפעעג ייז רַאפ טָאה גנוריגער עשיליוּפ יד



 "טנייה , ןגעװ תונורכז

 ןענַאטשטנַא ךיוא ןענעז סע .ףליה עקיטיונ יד טריזינַאגרָא ןבָאה ןדיי
 -רעטניא ןפיוא ןטָארטעגסױרַא זיא גנוריגער יד .ןטעטימָאק-טָאקיָאב
 ןטלַאהעג טָאה ןָאהט ר"ד .ןדיי עטגלָאפרַאפ יד תבוטל טיבעג ןלַאנָאיצַאנ
 טפַאשרעייטשרָאפ רעשידיי רעד ןופ קנַאד םעד ןקירדוצסיוא בוח ןַייז רַאפ
 .גנואיצַאב רערַאטינַאמוה רעקיזָאד רעד רַאפ ןדיי עשיליוּפ יד ןופ ןוא
 -יטנַא רעד וצ ןפרָאװעג ךיז ןבָאה םינקסע עיירט-סגנוריגער עלַא
 ךיילגרַאפ ןיא .גנוריגער רעד ןופ לגילפ יד רעטנוא ,טעברַא רעשטייד
 ןַא ןעמוקַאב עשיליוּפ יד טָאה ,גנוריגער רעשיטסירעלטיה רעד טימ
 .רעכעלטניירפ-שידיי ַא ןופ ןעזסיוא

 רעד טױל זַא ,טליײצרעד ךיז ןעמ טָאה רעוא וצ רעוא ןופ
 ןטימ עּפָארײא-ברעמ ןיא ךיז ןעמ טגָארט ,וויטַאיציניא רעשיליוּפ
 לָאז ןליוּפ ףיוא ןוא םזיצַאנ ןכיירגיז םעד ןקירדרעטנוא וצ קנַאדעג
 טכער ןופ תוחילש יד ןריפוצסיוא עבַאגסיוא-ןרע יד ןרעוװ טגיײלעגפיורַא
 .רעגריב וצ גנואיצַאב רעכעלשטנעמ ןוא

 ַא יװ טצַאלּפעג טָאה ץלַא סָאד ןוא טרעיודעג טָאה גנַאל טינ
 -ברעמ ןיא תוחוכ עסיורג רָאג טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה סע .זָאלב-ןפייז
 ןשיטסיצַאנ ןפיוא טלעטשעג ןבָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא ןוא עּפָאריײא
 ןוא םזינומָאק ןגעק םיוצ עטסקרַאטש יד םיא ןיא ןעזעג ,דנַאלשטיײד
 יד רַאפ סעיטַאּפמיס טימ טנגונגַאב ךיז טָאה ןעמ .דנַאברַאפנטַאר
 .גנולקיװטנַא עקידרעטייוו יד ןעגנערב טעװ סָאװ ,טרַאװעג ןוַא תונברק
 ברעמ ןטימ טינ בױא :םעלבָארּפ סָאד ןענַאטשטנַא זיא ןליוּפ רַאפ
 ? םיא טימ רעכיילג רשפא זיא ,דנַאלשטיײיד ןשיטסיצַאנ ןגעק

 ןרָאװעג טלַאק זיא ,יקסדוסליּפ ןופ טיוט ןכָאנ ןיוש ,גנוריגער יד
 יד טריּפשרעד דלַאב ןבָאה סָאד .דנַאלשטײד ןגעק ףמַאק םעד וצ
 יד .טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה טנעה ערעיײז ןוא רעניד עשידיי עיירטעג
 רעירפ ןיוש ןבָאה סעמריפ עשטייד ןופ ןטנעגַא ןוא םירחוס עשיליוּפ
 טָאקיָאב ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ גנודנעו עשידיי יד ןפרָאװעגּפָא
 ןבָאה םירחוס עשידיי יד זַא קידנענָאמרעד ,םירחוס עשטייד ןגעק
 עשיליוּפ ןייר בילוצ דנַאלשטייד ןגעק טָאקיָאב ַא ןכַאמטימ טלָאװעג טינ
 -ָאיצַאנ רעד ןיא םזיצַאנ םעד וצ סעיטַאּפמיס יד ןענעז סנקירעביא .ןליצ
 םוטרעגריב עשיליוּפ סָאד רעכלעוו וצ ,הנחמ רעשיטַארקָאמעד-לַאנ
 עסיורג ַא םזיצַאנ ןיא ןעזרעד טָאה יז .סיורג רָאג ןרָאװעג ,טרעהעג טָאה
 ,דיישרעטנוא ןקיצנייא םעד טימ ,ןדיי וצ גנואיצַאב ריא טימ טייקכעלנע
 רעשטייד רעד עכלעוו ,ןצנעװקעסנָאק יד ןעיצ וצ טגַאװעג טינ טָאה יז סָאװ
 ןעמוקעג זיא רע רָאנ יװ ,ןכעלקריוורַאפ וצ ןביוהעגנָא טַאה םזיצַאנ
 עיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ רעשילוּפ רעד טָאה ןוחצנ ןייז .טכַאמ רעד וצ
 -עגנָא ןבָאה רעריפ-טּפיוה עריא ןוא ,טומ ןקידנלעפ םעד ןבעגעג עקַאט
 ןייק זַא ,קידנזייװנָא ,ןליוּפ ןופ ןדיי ןופ שוריג םעד ןקידיירּפ ןביוה
 ןופ גנואיצַאב יד .ןעמעננָא טינ יז רַאפ ךיז טעװ טלעוו רעד ןיא חוכ
 סלַא טנידעג ריא טָאה דנַאלשטייד ןשיטסיצַאנ םעד וצ ןטכַאמסיורג יד
 .ןריפסיוא עריא ןופ טייקיטכיר רעד ןופ זייוװַאב רעטסעב רעד

 ןטימ ןסיירטימ ךיז ןזָאל טינ "טנייה, םעד ןעוועג זיא טכַײל טינ
 ןופ ןעלגילפ יד רעטנוא ,גנוגעווַאב רעשטיײד-יטנַא רעד תעב ,םָארטש
 .גנוריגער רעד

 ,טנרָאװעג ןוא תונעט עשידיי יד ןסעגרַאפ טזָאלעג טינ טָאה רע
 ךיז טרָאּפ ,דנַאלסױא ןיא ןדיי עטגלָאפרַאפ וצ טפַאשטניירפ יד זַא
 עשימייה יבגל קיטַילָאּפ-סגנוגנערדרַאפ רעד טימ ןטסעב םוצ טַינ סעּפע
 ןופ זיירּפ ןרַאפ ,םייה רעד ןיא ךיז יב ףמַאק םעד ןכַאװשּפָא טינ רָאט'מ .ןדיי
 טָאה -- דנַאלסיוא ןיא רעדירב עטגלָאפרַאפ יד רַאפ ףליה רעשירָאזוליא
 .ןעוועג ריבסמ "טנייה, רעד

 טָאה "טנייה, ןופ ןעגנונערָאװ יד ןעוועג ןענעז עטקיטכערַאב יו
 עשטייד יד ןכוז וצ ןבױהעגנָא טָאה גנוריגער יד ןעוו ,ןעזרעד דלַאב ןעמ
 סלַא ןליוּפ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא גנירעג ןוא טפַאשטניירפ
 .טסַאג רענעעזעגנָא

 יקציװַארג ףסוי

 "טנייה,, ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 -עג עילַאװכ עשיטימעסיטנַא יד ןיוש זיא טייצ רעקיזָאד רעד ןיא
 עיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ יד .גנוריגער רעד ןופ ּפָאק ןרעביא ןסקַאװ
 ןלעטש טימרעד ןוא ןדיי ןפיירגנָא טסיירד ןָאק יז זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה
 ןקידיײטרַאפ ןופ עגַאל רערעווש רָאג ַא ןיא ײטרַאּפ ריא ןוא גנוריגער יד
 -יטנַא ריא ןביוהעגנָא טָאה יז .ןטָאירטַאּפ ןגעק ,ענעגייא ןגעק ,ןדיי יד
 ,ןלושכיוה ןוא ןטעטיסרעווינוא יד ןיא טשרעוצ עינַאּפמַאק עשיטימעס
 יד ןופ עימָאנָאטױא יד .רוסעּפָארּפ עשיקעדנע יד טשרעהעג טָאה סע ּוװ
 טפָארטשַאבמוא ידכ ,טקישעג ץנַאג ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא ןלושכיוה
 טָאה טנגוי עטצעהעגפיוא יד .ןסעצסקע עשידיי-יטנַא ןפורוצסיורַא
 'טגעלש קידנפורסיורַא ,ןטנעדוטס עשידיי יד ןריצָאװָארּפ וצ ןביוהעגנָא
 גרעבמעל ןיא ןוא ענליוו ןיא .טקידייטרַאפ ךיז ןבָאה ןדיי יד .ןעייר
 ןרָאװעג טרעלקרעד ןענעז יז .ןטנעדוטס עשיליוּפ ייווצ ןלַאפעג ןענעז
 יד ןרָאװעג ןפרָאװעג זיא סע ןוא םישודק ןוא ןדלעה עלַאנָאיצַאנ סלַא
 זומ סע .רעטרע ערעדנוזַאב ףיוא ןרעוו טגנערדרַאפ ןזומ ןדיי זַא ,גנוזָאל
 ןעיירעגעלש וצ ןעמוקעג זיא סע .ָאטעג ןימ ַא יז רַאפ ןרעוו ןפַאשעג
 .טרינעװרעטניא טינ טָאה ןרָאסעּפָארּפ בור סָאד ,ןלַאזרעל יד ןיא
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 טנַאקעג טינ ןבָאה ייז ןעוו ,ייצילָאּפ יד ןפורעג טינ ןבָאה ןרָאטקער יד
 טיב טָאה ,רעדיוו ײצילָאּפ יד .טנגוי עשיליוּפ עטעוועדליוועצ יד ןקיאורַאב
 ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס ןעוו וליפַא ,עימָאנָאטױא יד ןצעלרַאפ וצ טגַאװעג

 יד ףיוא סױרַא זיא ןומה רעשיטנעדוטס רעד .ןגעלשעג עקיטולב ייב

 רע זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא סע .ןדִיי ןגָאלש ןבױהעגנָא ןוא ןסַאג
 טָאה טרָאד רעבָא ,ןסַאג עשידיי יד ןיא ךיז ןסײרנײרַא טווּורּפעג טָאה
 ןוא רעגערט עשידיי יד דצמ דנַאטשרעדיװ ַא ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רע
 ןסירעגטימ טינ ןומה רעשיליוּפ רעד ךָאנ זיא טייצ רעד וצ .סענַאמרוּכ
 .ןרָאװעג

 עגנערטש ןעמענוצנָא טומ ןיק טַאהעג טינ טָאה גנוריגער יד
 יד ןשרעהַאב וצ ידכ עגַאל יד טצונעגסיוא רעבָא טָאה יז .ןעלטימ
 וליפַא ,עיציזָאּפָא יד .עימָאנָאטױא רעייז קידנעקנערשַאב ,ןלושכיוה
 ּפיצנירּפ ןקיליײה םעד ןרירוצנָא טַאהעג ארומ טָאה ,עשיטסילַאיצָאס יד
 ףיוא טזָאלעג טינ ןבָאה ןטַאנעס יד םגה ,טייהיירפ רעשימעדַאקַא ןופ
 ןעוועג דשוח ןבָאה יז ןכלעוו ,רָאסעּפָארּפ רעדָא טנעצָאד ַא לעוװש רעד
 טרעדָאפעג ןוא טלפייווצעג טינ ןעמ טָאה "טנייה, ןיא .םזילַאיצָאס ןיא
 ךעלטרָאװטנַארַאפ גנוריגער יד ןכַאמ ןוא עימָאנָאטױא יד ןכַאמ לטבמ
 טעװ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד .ןלושכיוה יד ןיא בצמ ןכעלדנעש ןרַאפ
 -ןרעל יד ןיא גנונעדרָא ןוא ור תוחּפל ןרעכיזרַאפ וצ ןעגניווצ ךָאד
 ןגעלשעג וצ ןזָאלרעד טינ רָאט גנוריגער יד .ןלושכיוה יד ןופ ןלַאז
 ,ןלושכיוה יד ןיא ךיוא רָאנ ןסַאג יד ףיוא רָאנ טינ רעגריב ןשיווצ
 .טלעטשעגטסעפ ?טנייה, רעד טָאה

 גנוריגער יד .ןפלָאהעג טינ ךס ַא טָאה עימָאנָאטױא עטקנערשַאב יד
 זיא עיטַארקָאמעדילַאנַאיצַאנ יד .קיטכיזרָאפ רעײז טלדנַאהעג טָאה
 ,סענַאגַארטס יד ןרעבָארעד וצ גנוזָאל ַא ןפרָאװעג ,רעטייוו ןעגנַאגעג
 ,רעױּפ רעמערָא רעד .םידירי ןוא קרעמ יד ףיוא לדנַאהניילק םעד .ה.ד
 לָאז ,ןדָאב ןייק טינ טגָאמרַאפ רע לייוו ,ףרָאד ןייז ןזָאלרַאפ זומ סָאװ
 ,הנויח םיא ןופ ןעיצ ןוא ןַאגַארטס ַא ןלעטשפיוא סנטסקינייוו ןענָאק רע
 -הסנרּפ ןקיזָאד םענופ ןסױטשסױרַא זומ רע ןכלעוו ,דיי רעד יװ ױזַא
 .גייווצ

 ,ןעמָארגָאּפ עטריזינַאגרָא וצ טירט ַא זיולב ןעוועג ןיוש זיא ןופרעד
 סניײטשמוא ,טשרעהעג ןבָאה ןדיי יד ּוװ ,ךעלטעטש יד ןיא טשרעוצ
 -ָאמעד-לַאנָאיצַאנ יד ןיא עירָאעט ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע .טגָאזעג
 -פיוא, ןריזינַאגרָא וצ טכער ןבָאה ןקַאילָאּפ יד זַא ,ןזיירק עשיטַארק
 ןדיי .ןלוּפ ןופ ךעלטעטש יד ןיא ןטייהרעמ עשידיי ןגעק "ןדנַאטש
 ףיוא ןעוועג זיא יײצילָאּפ יד רעבָא ,ןקידייטרַאפ וצ טווּורּפעג ךיז ןבָאה
 -רַאפ ןדיי זַא ,ןעזרעד טָאה יז רָאנ יו ןוא רעפיירגנָא יד ןופ טייז רעד
 ,רעקידייטרַאפ יד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ייז ןענעז ,רעלַאפנָא יד ןביירט
 -טסבלעז יד ןטלַאהעג טָאה טכירעג סָאד ךיוא .ייז קידנרַיטסערַא
 עיצַאקָאװָארּפ ַא רַאפ ,טַאט ערַאבּפָארטש ַא רַאפ ןדיי ןופ גנוקידייטרַאפ
 .רעלַאפנָא עשיליוּפ יד ןגעק

 ןטסנרע ןַא ןביױהנָא .םעלק ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה גנוריגער יד
 -ורג עשיטימעסיטנַא-לַאקידַאר עשיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ יד טימ ףמַאק
 זיא ,ןּפיצנירּפ ערעייז ןרינָאיצקנַאס .טלָאװעג טינ יז טָאה ,ןעגנוריּפ

 ןכעלדירפ ַא טכוזעג יז טָאה -- ,רעדיוװּוצ וליפא ןוא רעווש ןעוועג ריא
 לָאצ יד ןרענעלקרַאפ וצ ןלַאפנײא ןוא ןעקנַאדעג ײלרעלַא ןַיא גנַאגסױא
 עשיטסינויצ יד טציטשעג יז טָאה דנוב-רעקלעפ ןיא .דנַאל ןיא ןדיי
 רענעלּפ סיקסניטָאבַאשז וצ עיטַאּפמיס טימ ךיז ןגיױצַאב ,ןעגנורעדָאפ
 .לארשי-ץרא ןייק ןדיי עשיליוּפ ןופ סודָאזקע-ןסַאמ ַא ןריזינַאגרָא ןופ
 בושי ןשידִַיי ַא ןפַאש ןופ טקעיָארּפ ןשטייד ןטימ ךיז טריסערעטניארַאפ
 רענעלּפ ןוא ןעקנַאדעג עלַא יד זַא ,טסּוװעג טָאה יז .רַאקסַאגַאדַאמ ןיא
 רעד טימ ןסַײרנײא טינ ךָאד טעװ יז זַא ,רַאבריפסיוא טינ ןענעז
 ןַײא ןיא טייצ רענעי וצ ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,גנוריגער רעשיטירב
 טָאה יז .רעבַארַא יד ןעניוװעג וצ ידכ .הילע עשידיי יד ןעקנערשַאב
 טימ ןקיאורַאב וצ ןשיווצניא ןעגנילעג טעװ ריא זַא ,טביולגעג רעבָא
 סולפנייא ןשיטימעסיטנַא םעד ןכַאװשּפָא ,רעטימעג יד רענעלּפ עלַא יד
 יד ןופ לָאצ יד ןרענעלקרַאפ ךיוא ליוװ גנוריגער יד זַא ,קידנזיײװַאב
 .וצרעד ןגעוו טכוז ןוא ןדיי

 -עיצַארגימע רעד םורַא למוט רעד טָאה ןעגנוטייצ עשידִיי יד ןיא
 עוויטיזָאּפ ַא זַא ,טַאהעג ארומ טָאה ןעמ .דחּפ ַא ןפורעגסױרַא עגַארפ
 רעסיורג ַא ןופ קנַאדעג םצע םעד וצ ןזיירק עשידיי ןופ גנואיצַאב
 עשידיי סָאד ןזייל וצ לטימ ַא סלַא סודָאזקע ןימ ַא ,גנורעדנַאװסיױא
 ןשיטימעסיטנַא םעד טציטש ,ןדִיי רַאפ ךעלדעש זיא ,ןליוּפ ןיא םעלבָארּכ
 -רַאפ ךיז טסנרע ףרַאד'מ זַא ,ןדיי ןופ ןרעוו רוטּפ ףרַאד'מ זַא ,קנַאדעג
 ,גנוטייצ עשיטסינויצ ַא סלַא ,"טנייה, .ןדיי יד ןביירטרַאפ ןגעוו ןטכַארט
 רקיע רעד ןוא ,ןבעל ןשידיי ןופ ןטקַאפ ןענעקייל ןופ ןעוועג טייוו זיא
 טרעהעגפיוא טינ טָאה רע רעבָא ,ןסַאמ עשידִיי יד ןופ טיונ-עיצַארגימע יד
 סָאד יײז קידנכַאמ ,ןדיי ןעגנערדרַאפ ןופ קיטילָאּפ יד ןפמעקַאב וצ
 טרילומרָאפ ןבָאה ?טנייה, ןופ ןטסיצילבוּפ יד .רעווש ןוא רעטיב ןבעל

 רעבָא ,ןרירגימע ןליוו ןוא ןפרַאד ןדיי :ץַאז ַא ןיא גנולעטש רעייז
 ןלַאנק ןכעלרעהפיואמוא םעד ןגעק ןקידייטרַאפ ךיז ייז ןזומ קיטייצכיילג
 -סגנוגנערדרַאפ ןופ ,ןעגנוָארד ןופ שטייב ַא טימ ּפעק ערעייז רעביא
 .רָארעט ןוא קיטילָאּפ

 רַאפ ןענופעג ײטרַאּפ-סגנוריגער יד טָאה טייצ רעבלעזרעד ןיא
 טָאה סָאװ ,טקעיָארּפ-ץעזעג ַא טימ ןטערטוצסיורַא קיטיונ ןוא ךעלגעמ
 ייז ןרעװשַאב וצ ןוא גייווצ ןקיטכיוו ַא ןדיי יד ייב ןעמענוצוצ טליצעג
 -סגנוריגער רעד ןופ דילגטימ רענעעזעגנָא ןַא ,רָאטסירּפ יורפ .ןבעל סָאד
 ןרסא וצ טקעיָארּפ-ץעזעג ַא ןגָארטעגנײרַא טָאה ,םייס ןיא עיצקַארפ
 רעזעיגילער ףיוא טַאטנעטַא ןקיזָאד םעד םורַא .הטיחש עשידיי יד
 ןשימָאנָאקע-ןײר ַא טַאהעג ךיוא טָאה סָאװ ,ןדיי יד ןופ טייהיירפ
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,לדנַאה-יפ ןופ ןדיי יד ןעגנערדרַאפ וצ טקעּפסַא
 טמיטשַאב זיא סָאװ ,ץנַאטנעזערּפער עשידיי יד .ףמַאק רעפרַאש ַא
 זיא ,ץעזעג-לַאװ םעיינ ןטיול ,גנוריגער רעד ןופ ךעלטנגייא ןרָאװעג

 גנוריגער יד סָאװ ,טימרעד ךיז קידנענעכער טינ ,ריא ןגעק ףרַאש סױרַא
 טינ רעבָא זיא יז .ּפיצנירּפ ןיא זיולב םִיא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז טָאה
 טושּפ ןבָאה סָאװ ,טקעיָארּפ ןופ םירבחמ יד יװ טייו ױזַא ןעגנַאגעג
 טָאה ,גנוריגער יד ,יז .הטיחש עשידיי יד ןטָאברַאפ וצ טבערטשעג
 ןיא שינעפרעדַאב רעד טיול הטיחש עשידיי יד ןרימרָאנ וצ ןסָאלשַאב



 "טנייה , ןגעװ תונורכז

 ,לדנַאה-שיילפ ןיא לָאּפָאנָאמ ןשידיי םעד ןכערב טימרעד ןוא שיילפ ןרשכ
 ןופ ןלייט עטשרעטניה יד סָאװ ןופרעד ןרָאװעג ןפורעגסורַא זיא סָאװ
 ןכַאמ רשכ טנָאקעג טינ טָאה ןעמ עכלעוו ,תומהב ענעטכָאשעג יד
 .ןדיי-טינ וצ ןזיירּפ עקיליב רַאפ ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענעז

 -צעזעג רעשיליוּפ רעד ןיא דרָאקַא רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד
 ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,גנוריגער יד .ןדיי ןגעק גנובעג
 ימעסיטנַא ריא ןוא עיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ רעד ןגעק עיצולָאװער
 סלַא ,עקידרעירפ עלַא טעמכ יװ ערעירַאק ריא טקידנעעג טָאה ,םזיט
 -גובערטש עשידיי-יטנַא עשיטַארקָאמעדי-לַאנָאיצַאנ יד ןופ ןירעריפסיוא
 .ןעמַארגָארּפ ןוא ןעג

 יא

 -לַארטנעצ ןשיטסינויצ ןכרוד ןענעז םייּכ ןטצעל םוצ ןלַאװ יד
 עשיליוּפ עקניל עלַא ךרוד יוװ ױזַא ,ןרָאװעג טריטָאקיָאב טעטימָאק
 ןקילָאמַא ןיא ךיוא ןטסינויצ ןענופעג רעבָא ךיז ןבָאה סע .ןעײטרַאּפ
 ןוא םירחוס יד ,"הדוגא, רעד ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז סָאװ ,טיבעג ןשיסור
 גנוריגער רעד ןופ ןעמיטשַאב ךיז קידנזָאל ,ןטסינויצ רענַאיצילַאג יד
 .ןטַאטוּפעד עשידיי סלַא

 ןפמעקַאב טינ רעבָא ,טכער עשידיי רַאפ ןפמעק טנָאקעג ןבָאה יז
 טרעקעגּפָא רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ עקַאט ךיז ןבָאה ןסַאמ יד .גנוריגער יד
 ןיא ,תוליהק ןיא ןלַאוװ ייב ןגיז ןביוהעגנָא טָאה "דנוב , רעד .ייז ןופ
 גנושיוטנַא רעקידלַאװעג ןופ ןכייצ ַא ןעוועג זיא סָאד .ןטַארטָאטש יד
 ךרוד ןרָאװעג טקיטשרעד זיא "טנייה, ןופ םיטש יד .ןטסינויצ יד ןיא
 עקידרעירפ יד ןקידיירּפ וצ ןרָאװעג ךעלגעממוא זיא סע .סעיסערּפער
 ךיז ןבָאה קיטילָאּפ רעשידיי רעד ןופ טנָארפ ןפיוא .קיטילָאּפ-ףמַאק
 ןוא רעריטיפָארּפ עדנכוז-סימָארּפמָאק ,עיירט-סגנוריגער טײרדעגמורַא
 רעד ייב ןח םעד ןרילרַאפ וצ טינ טיהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעכַאמטפעשעג
 .גנוריגער

 עשיטסיצַאנ סָאד .עּפָארײא ןיא קיאורמוא ןרָאװעג זיא לייוורעד
 -המחלמ יד .ןטייווצ םוצ גלָאפרעד ןייא ןופ ןעגנַאגעג זיא דנַאלשטייד
 ןיא ךַאמּפָא םעד וצ ןעמוקעג זיא סע .רעלַאער ץלַא ןרָאװעג זיא רַאפעג
 סרעלטיה ןיא ןרָאװעג טרעפילעגסיוא זיא עיקַאװָאלסָאכעשט .ןעכנימ
 ,דנַאלשטייד ןופ ףליה רעד טימ ,ןסײרוצּפָא ןעגנולעג ךָאנ זיא ןליוּפ .טנעה
 ,טדערעגנייא ךיז יז טָאה ייברעד .עיכעשט ןופ דנַאל קיגרעב לקיטש ַא
 ,עיכעשט ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָא זיא סָאװ ,עיקַאװָאלס עשיליוטַאק יד זַא
 וצ געוו םעד ןענופעג ןיילַא טָאה יז רעבָא .ןדניברַאפ ריא טימ ךיז טעוו
 .תובוט סרעלטיה

 רעשיליוּפ-שטײד רעד .ןליוּפ ףיוא ייר יד ןעמוקעג זיא ןַאד
 טרעדָאפעג טָאה דנַאלשטייד .ףוס ןטסיװ ןייז וצ ןעמוקעג זיא ןַאמָאר
 -רַאפ טניימ סָאד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סע .רָאדירָאק םעד ןוא גיצנַאד
 ייירטסע ערעייז ןופ לרוג רעד טָארדעג טָאה ןדיי יד .ןליוּפ ןופ גנופַאלקש
 .רעדירב עשיקַאוװָאלס ןוא עשיכעשט ,עשיכ

 ךָאנ ןרעמונ עטצעל ענייז ןופ םענייא ןיא טָאה ?טנייה, רעד
 .!ןעכנימ טינ רָאנ, :לקיטרַא ןַא ןכעלטנפערַאפ וצ ןזיװַאב

 .גנוטייצ ַא ןופ האווצ ַא יװ טלעוװ רעד ןיא ןעגנולקעג טָאה סע
 טַײקיטכערעג ןוא טכער רַאפ ףמַאק טקידיײרּפעג ןבעל ץנַאג ריא טָאה סָאװ
 ןענָאק ךיז טעװ ןליוּפ זַא ,גנונעפָאה יד ןוא ,ור ןיא ןביולג רעד .ןדיי רַאפ
 דנַאלגנע טימ דנוב ןפיוא ךיז קידנציטש ,ןרעלטיה טימ גירק ןיא ןטלַאה
 טריּפוקָא זיא ןליוּפ .ןרָאװעג ןענורעצ שדוח ןייא ןיא ןענעז ,ךיירקנַארפ ןוא
 ןכרוד -- ןטיבעג עשיוװַאלס יד ןוא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג
 סע .ןטכַאמסיורג עדייב ןשיװצ םכסה ןופ דוסי ןפיוא ,דנַאברַאפנטַאר
 עכעלרעניא יד ןעוװעג זיא סע סיורג יו ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה
 טכַארבעג טָאה'ס רעכלעוו וצ ,קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןיא שינעליופעצ
 טנעה יד ןיא ןרָאװעג טרעפילעגסיוא ןענעז ןדיי .גנוריגער עטצעל יד
 .ןשטייד יד ןופ

 עשרַאװ ןיא ןטרָאג סיקסנישַארק ןיא ןעגנוטייצ ןענעייל ןדיי
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 * ןדיי ייב גנוטייצ א -- "טנייה,

 עיפַארגָאנָאמ ַא ןופ ןטנעמגַארפ

 ןייטשלעקניפ םייח

 "טנייה, ןופ ןפמַאק יד
 ףיוא ןלייטנייא ןעמ ןעק "טנייה, ןופ עטכישעג עקירעי-קיסיירד יד
 גנודנירג ןייז ןופ גָאט םעד ןופ :תופוקת עטנכײצַאב-רָאלק יירד
 יד ;ןביױהעגנָא ךיז טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןעוו ,גָאט םעד זיב
 -טלעוו עדייב ןשיוװצ הפוקת יד :המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי
 .תומחלמ

 ןטנעמַאדנופ יד טגיילעג "טנייה, רעד טָאה הפוקת רעטשרע ןייז ןיא
 ןרָאװעג טריפעגנייא ןענעז סע :גנוטייצ רענרעדָאמ רעשידיי רעד ןופ
 טקיסעלכַאנרַאפ טלָאמעד זיב ןענעז סָאװ ,ןקירבור ןוא ןעגנולײטּפָא
 םעד טנַאקַאבמוא ןעוועג ללכב רעדָא ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג
 תועידי רַאפ .גנוטייצגָאט רעשיערבעה רעדָא רעשידיי ַא ןופ רענעייל
 עטסטייוו יד ןופ ,ץניוװָארּפ רעד ןופ ,עשרַאװ ןופ ,טייוו ןוא טנעָאנ ןופ
 ץלַא ,טרָא ךס ַא ןרָאװעג ןבעגעגּפָא זיא ,טלעוו רעד ןיא םיבושי עשידיי
 ,םענייא ןדעי רַאפ ךעלדנעטשרַאפ ,ךעלטייד ,רָאלק ןרָאװעג ןבירשעג זיא
 ןרָאװעג ןענעז רעביירש עשידיי עטסערג יד -- ביבח ןורחַא ןורחַא ןוא
 ."טנייה; ןיא קרעװ ערעיײז טקורדעג ןוא רעטעברַאטימ עקידנעטש
 ליצ ןרעכעה ַא רַאפ טנכערעגסיוא ןעוװעג זיא גנוגנערטשנָא עצנַאג יד
 ַא רַאפ "טנייה, םעד ןכַאמ -- :גנוטיײדַאב רעלַאנָאיצַאנ ןײמעגלַא ןַא ןופ
 ןלַאנָאיצַאנ ןשידי םעד רַאפ ףמַאק ןיא טנעמורטסניא ןעמַאזקריװ
 .סנַאסענער

 טכַאמעגכרוד "טנייה, רעד טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 רעשימָאנָאקע ןוא רעשיטילָאּפ רערעוװש רעניײמעגלַא רעד בילוצ סיזירק ַא
 רעשטייד רעד תעב ,רעטעּפש .טפַאשרעה רעשיסור רעד רעטנוא עגַאל

 םוצ זיב 1920 ןופ "טנייה ,, ןופ רעטעברַאטימ ַא ןעוועג זיא רָאטױא רעד *
 ןעמונרַאפ טָאה רע .1929 ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא

 רעכעלטפעשעג רעד ןיא ןוא עיצקַאדער רעד ןיא ןטמַא עכעלטרַָאװטנַארַאפ
 -עּפַאַאק ןופ רַאטערקעס ןעוועג רע זיא ןסייררעביא עניילק טימ .גנוריפנָא
 ןוא "טניײה, םעד ןבעגעגסױורַא טָאה סָאװ "יײנ-טלַא, גנַאלרַאפ ןוויטַאר
 רָאטױא רעד יװ טייצ ערעגנעל ַא ןיוש .סעיצַאקילבוּפ ערעדנַא ענייז
 ןטנעמגַארּפ רימ ןעגנערב ָאד ."טנייה , ןגעוו עיפַארגָאנַאמ ַא ףיוא טעברַא
 .טעברַא רעד ןופ

 גנולעטש עקיטכיר יד ןעניפעג טנעקעג טינ גנוטייצ יד טָאה ,עיצַאּפוקָא
 .ןעמוקעגפיוא טלָאמעד ןענעז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד וצ

 זיא ,"טנייה, ןופ עטכישעג רעד ןיא עטצעל יד ,הפוקת עטירד יד
 טכיירגרעד טלָאמעד טָאה "טנייה, רעד .גנּווושפיוא ןופ טייצ ַא ןעוועג
 .ןדיי עשיליוּפ יד ןופ רעגָאזטרָאװ ןטנעקרענָא ןַא ןופ הגרדמ יד

 ,1908 רַאונַאי ןט-22 םעד ןעניישרעד ןעמונעג טָאה "טנייה, רעד
 ןענייז סָאד .עיצקַאער יד טשרעהעג רעדיװ טָאה דנַאלסור ןיא ןעוו
 ןעמָארגָאּפ עקיטולב ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ ערעווש רָאג ןופ ןרָאי ןעוועג
 -רעטנוא ןעוועג ןסיוא טלָאװ גנוריגער עשירַאצ יד יװ ױזַא ,ןדיי ףיוא
 .1905 ןופ עיצולָאװער רעד ןופ ןגלָאפ יד טולב שידיי ןופ םי ַא ןיא ןקירד

 ןייטשלעקניפ םייח
 ,"טגייה , ןופ דילגטימ-סגנוטלַאװרַאפ

 רעדילגטימ עטסטלע יד ןשיווצ
 עיצקַאדער רעד ןופ

 -ַאלרַאּפ ןשיסור ןטשרע םעד וצ ןלַאװ ןעמוקעגרָאפ ןענעז 1906 ןיא
 ןופ רעטקַארַאכ ןשילוּפ םעד ןריטסעפינַאמ וצ ידכ .עמוד יד ,טנעמ
 עשידיי יד ןבָאה ,עשרַאװ טָאטשטּפיוה רעד ןופ ןוא ןלױּפ-סערגנָאק
 .עשרַאװ ןיא טַאדידנַאק ןשידיי ןייק ןלעטשוצסיורַא טינ ןסָאלשַאב רעריפ
 ןויסערגָארּפ ןשילױּפ םעד טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז
 וצ טגָאזעגוצ ןוא ןוויטָאמ יד ןוא סולשַאב רעייז טרעלקרעד ,קָאלב-לַאװ
 .עמוד רעד וצ טַאדידנַאק רעייז ןציטש

 סולשַאב ןשידיי םעד ןיא טָאה ("סעקעדנע;) ײטרַאּפ עשיקעדנע יד
 -ידרָא-לַאװ רעד טיול .טַאדידנַאק םענעגייא ריא רַאפ רַאפעג ַא ןעזעג
 טַאדנַאמ ןייא רָאנ עשרַאװ ןיא ןעניוועג טנָאקעג ןקַאילָאּפ ןבָאה עיצַאנ
 -סיוא טעװ ןעמיטש עשידיי יד קנַאדַא זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז ןוא
 סעקעדנע יד .קָאלב ןוװיסערגָארּפ ןופ טַאדידנַאק רעד ןרעװ טלייוועג
 רָאנ ,קָאלב ןוװיסערגָארּפ םעד ןגעק רָאנ טינ עצעה ַא ןבױהעגנָא ןבָאה
 טַאדידנַאק רעוויסערגָארּפ רעד זיא ןלַאװ יד תעב .ןדיי ןגעק לכ םדוק
 -קַארַאכ ַא ףיוא טריגַאער ןבָאה עוויסערגָארּפ עשילױּפ יד .ןלַאפעגכרוד
 עשידיי עטכפלש יד ןופ טלסײרטעגּפָא ךיז ןבָאה ייז :ןפוא ןשיטסירעט



 ןדיי ײב גנוטייצ ַא -- "טנייה,

 -עסיטנַא ןויסערגָארּפ, םענעגייא רעייז ןביירט ןביוהעגנָא ןוא םיפתוש
 יד טימ רעבָא ,סעקשטנעה עסייוו ןיא םזיטימעסיטנַא ןימ ַא ,"םזיטימ
 .טלַאהניא ןוא ןליצ עשיקעדנע עצרַאװש

 עמוד עטייווצ יד ,ןכָאװ ןעצ םיוק טריטסיזקע טָאה עמוד עטשרע יד

 רעמ טַאהעג טָאה עטירד יד ,םימי תוכירא ןייק טַאהעג טינ ךיוא טָאה
 טינ ןבָאה ןדיי יד .1912 ינוי זיב 1907 ףוס ןופ קיטעט ןעוועג -- לזמ
 ,עמוד רעטירד ןוא רעטייוצ רעד ןופ ןלַאװ יד ןיא ןעמונעגלײטנָא
 טינ טָאה ןליופ-סערגנָאק ןיא עדנַאגַאּפָארּפ עשיטימעסיטנַא יד רעבָא
 ןעיײרפַאב ןפלעה ןרָאװעג ןפורעג ןענעז ?ןקַאילָאּפ עטוג, .טרעהעגפיוא
 ?עיקסלָאּפ ָאלָאק, ."גנוציילפרַאפ רעשידיי, רעד ןופ דנַאל עשיליוּפ סָאד
 רעד ןיא ןגָארטעגנײרַא טָאה (ןטַאטוּפעד עשילױּפ ןופ בולק רעד)
 ידכ ,טכער-לַאװ עשידיי סָאד ןצענערגַאב וצ גַאלשרָאפ ַא עמוד רעטירד
 יד ןסולפנייאַאב ןענעק טינ ןדיי ןלָאז אבהל זַא ,ןרעכיזרַאפ םורַא ױזַא
 .ןליוּפ-סערגנָאק ןיא ןלַאװ

 עמוד רעט-4 רעד וצ ןלַאװ יד

 רעדנוזַאב ַא ןיא ןלַאפעגסיוא ןענעז עמוד רעטרעפ רעד וצ ןלַאװ יד
 -םָארגָאּפ ןוא עצעה רעד וצ לייא .ןדיי ןגעק רעפסָאמטַא רעטצעהעגפיוא
 ,סעצָארּפ-סילייב םעד םורַא עצעה יד ןסָאגעגוצ טָאה רָארעט ןוא גנומיטש
 -תלילע ןלַאורטסנָאמ ַא יו טיירגעגוצ טָאה גנוריגער עשירַאצ יד ןכלעוו
 טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ןטימעסיטנַא יד .סעצָארּפ םד
 עשידיי-יטנַא ענעסיברַאפ יד .ןקעווצ ענעגייא ערעייז רַאפ סעצָארּפ ןיא
 -עגניירַא ףיט ױזַא זיא ןוא ןעמרָאפ עכלעזַא ןעמונעגנָא טָאה עינַאּפמַאק
 יו םעד ךָאנ וליפא זַא ,קלָאפ ןשילױּפ ןופ קיכיסּפ רעד ןיא ןעגנורד
 טינ עסערּפ עשיקעדנע יד טָאה ,טײרפַאב ןרָאװעג זיא סילייב לדנעמ
 ןיא ןיוש ,רעטעּפש ןרָאי עגנַאל ."סילייב, יװ שרעדנַא ןדיי ַא ןפורעג
 ןדיי ןפורעג ץלַא ךָאנ ןומה רעטצעהעגפיוא רעד טָאה ,ןלוּפ ןעיירפ
 .סעסילייב --- "יסילייב;

 ,עצעה רעשיטימעסיטנַא רעכעלרעפעג רעד ץָארט ,ןגעווטסעדנופ
 ןיא ןזיירק עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןבָאה ,רָארעט-םָארגָאּפ םעד ץָארט
 רעשידיי רענעגייא ןַא ףיוא ןטסעמרַאפ ךיז ןסָאלשַאב ןלױּפ-סערגנָאק
 עטקערידמוא יד ןופ ךעלציּפש עלַא ףיוא טקוקעג טינ .עינַאּפמַאק-לַאװ
 "סעקישטשרָאביװ, עשידיי ןופ לָאצ יד סָאװ ףיורעד טקוקעג טינ ,ןלַאװ
 עשידיי יד ןיא ןעמ טָאה ,טצענערגַאב רעייז ןעוועג זיא (ןרָאטקעלע)
 ןעגנילעג ןלױּפ-סערגנָאק ןופ חטש ןפיוא טעװ סע זַא ,טנכערעג ןזיירק
 .ןטַאטוּפעד עשידיי עכעלטע שטָאכ ןריפוצכרוד

 -לעזעג עשידיי עּפורג ַא ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,סולשַאב רעד
 ןעוועג זיא ,שארב רעריפ עשיטסינויצ עגנוי יד טימ רעוט עכעלטפַאש
 עשילױוּפ זַא ,לָאמ עטשרע סָאד ןעװעג זיא סָאד .רעטסיירד ַא רעייז
 עשיטילָאּפ עקידנעטשבלעז ,ענעגייא ןַא ןריפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ןדיי
 "ד רַאפ ךיוא רָאנ ןדיי רַאפ רָאנ טינ גנוניישרעד עיינ ַא רָאג ,עיצקַא
 ןיא הפוקת רעיינ ַא ןופ גָאזנָא רעד ןעוועג זיא סָאד .רעריפ עשיליוּפ
 טלָאמעד זיב .ןעגנואיצַאב עשידיי-שיליוּפ יד ןיא ןוא ןבעל ןשידיי

 עשירָאטַאלימיסַא יד טעװעטַאבעלַאבעג סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןבָאה
 עגנַאגעג סעיצקַא עשיטילָאּפ יב ןענעז סָאװ ,ןדיי עכייר ,םידבכנ
 יד טרעפילעגסיוא ןוא ףײה עשידיסח יד ןופ לייט ַא טימ טנַאה ןיא
 ה טשינרָאג .םיסּפורטוֿפַא עשילױּפ ערעייז וצ ןעמיטש עשידיי
 סָאװ-סעּפע קירוצ ןעמוקַאב יז ןבָאה טשינרָאג ןוא רַאפרעד טגנַאלרַאפ
 -ַאלימיסַא יד זַא ,רעכיז ןעוועג ןענעז רעריפ עשיליוּפ יד .ןדיי יד רַאפ
 ַאנמעשט; רעד ןופ ןעמיטש יד ןעגנערב טעװ עיצילַאָאק עשיבר-שירָאט
 ןבָאה ייז .ןדיי יד ןפור ןגעלפ ייז יװ ,עסַאמ ערעטצניפ יד -- !ַאסַאמ
 ,גנוקיטכערַאבכיײלג רעשידִיי רעד ןגעוו ןעלדנַאהרַאפ טלָאװעג טינ וליפא
 ןוא ןבעל-רוטלוק שידיי ,יירפ ,ןגיײא ןַא ןגעוו ,טעברַא ףיוא טכער ןגעוו
 -נעטשבלעז ַא ןרעװ ןענָאק ןדיי זַא ,קנַאדעג םעד ןפרָאװעגּפָא ןבָאה
 טמוק ןדִיי זַא ,טהנעטעג ןבָאה יז .ןליוּפ ןיא רָאטקַאפ רעשיטילָאּפ רעקיד
 -עלַאב עשיליוּפ יד ןופ עיגעליווירּפ ַא זיא טכער-רעגריב זַא ,טשינרָאג
 רעבָא ,ענעטעבעגנייא יװ רעמ טינ ןענעז ןדיי יד זַא ,דנַאל ןופ םיטַאב
 יד טינ יז טמוק רעבירעד ןוא ןלױּפ ןיא טסעג ,ענעשטנווועג-טינ
 רעשילוּפ רעד ןופ .דנַאל ןופ רעשרעה עשילוּפ יד יװ טכער עבלעז
 ענעגייא ןייק ןריפ טינ ןלָאז ןדיי זַא ,גנורעדָאפ יד ןעמוקעג זיא טייז
 ןטַאדידנַאק יד רַאפ ןעמיטש ןלָאז רָאנ ,עינַאּפמַאק-לַאװ עקידנעטשבלעז
 יז ןגעמ ,ןלעטשסױרַא ןלעװ ,רעשרעה ןוא םיטַאבעלַאב יד ,ייז סָאװ
 .ןדיי יד ןלעפעג טינ וליפא

 םעד טלעטשעגסיורַא ןקַאילָאּפ יד ןבָאה עשרַאװ ןופ טַאדידנַאק סלָא
 -ערגָארּפ, יד ןופ רענייא .יקסוװעשזַאכוק ןַאי רָאסעּפָארּפ רעקירָאטסיה
 ןטלַאהַאבסיוא טינ ךיז ירמגל יקסוועשזַאכוק טָאה ,ןטימעסיטנַא "עוויס
 ?ןריזילַאנָאיצַאנ, טרעדָאפעג טָאה רע .םַארגָארּפ ןשידיײ-יטנַא ןייז טימ
 ןיא עדער-םַארגָארּפ רעסיורג ַא ןיא טרעלקרעד טָאה ןוא לדנַאה םעד
 ןרעװ טלייועג רע טעװ רעמָאט זַא ,עינָאמרַאהליפ רעװעשרַאװ רעד
 ןדיי יד רַאפ ןעגנוצענערגַאב ןריפנייא לָאז עמוד יד זַא ,ןעז רע טעװ
 .ןלױּפ-סערגנָאק ןיא

 ןקיצנייא םעד ךיז רַאפ ןעמענוצ טלָאװעג טשינרָאג ןבָאה ןדיי יד
 -טּפוה רעשילױוּפ רעד ןיא ןרעװ טלייוועג טנעקעג טָאה סָאװ ,טַאדנַאמ
 ַא ןייז לָאז טַאדידנַאק רעד זַא ,ןעוועג זיולב זיא הנווכ רעייז .טָאטש
 רעטעשויעצ רעד ןיא .ןדיי וצ גנואיצַאב רעוויטיזָאּפ ַא טימ קַאילָאּפ
 ןעועג טינ סָאד זיא עיצַאטיגַא רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ רעפסָאמטַא
 סָאװ ,קַאילָאּפ ןכעלטניירפ ַא עשרַאװ ןיא ןעניפעג וצ ךַאז עטכייל ןייק
 םענעסָאלשעג םעד ןלעטשנגעקטנַא ךיז ןייז טיירג ןדיי יד בילוצ לָאז
 עגנַאל ךָאנ .ןטסיניוװָאש עשיטסילַאנָאיצַאנ עשילוּפ יד ןופ טנָארפ
 ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ןרָאװעג ןענופעג טַאדידנַאק ַאזַא זיא ןשינעכוז
 -טפַאשלעזעג ןיא טנַאקַאבמוא ןעוועג זיא רע .ָאללעגַאי שוינעגוע םענייא
 ,ןעוועג זיא םיא ןגעוו טסּוװעג טָאה ןעמ סָאװ עקיצנייא סָאד .ןבעל ןכעל
 .טסילַאיצָאס ַא ,רעטעברַא רעטושּפ ַא זיא רע זַא

 עשירעסערפ-ןדיי עויסערגַא עפרַאש ַא טריפעג ןבָאה ןקַאילָאּפ יד
 רָארעט ןכעלטפַאשטריװ ןופ גײצעגרעּפַאלק ןצנַאג ןטימ עינַאּפמַאק-לַאװ
 טסיײג רעד רעבָא ."סעקישטשרָאביװ, עשידיי יד ןגעק ןעגנואָארד ןוא
 ייברעד טָאה לָאר עסיורג ַא .ןרָאװעג ןכָארבעג טינ זיא ןדיי יד ןופ
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 "טנייה; רעד ךיז טַאה שפנ ןוא בייל טימ ."טנייה; רעד טליּפשעג
 עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד .עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא
 רעשידיי ַא ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז וויטקַא גנוטייצ רעד רַאפ טייהנגעלעג
 ןייז וצ ריבסמ ימ ןייק טרָאּפשעג טינ טָאה יז ןוא עיצקַא רעשיטילָאּפ
 גנוטייצ יד .ןדיי עשיליוּפ יד רַאפ ןטײדַאב ןלַאװ יד סָאװ רענעייל יד
 ןדיי יד ןפורעג ןבָאה סָאװ ,קינָארכ ןוא ןעלקיטרַא טימ ןעוועג לופ זיא
 יד .טכער עכיילג ןרעבָארעד וצ ןליוו רעייז ןופ קורדסיוא ןַא ןבעג וצ

 םעד רַאפ ךיז ןקערשוצּפָא טינ רענעיײל יד טרעטנומעג טָאה גנוטייצ

 "םיטַאבעלַאב עשיליוּפ, ןופ עירָאעט רעד ןלעטשנגעקַא ךיז ןוא רָארעט

 טַאהעג טינ טָאה טעטימָאק-לַאװ רעשידיי רעד ."טסעג עשידיי, ןוא
 -לַאװ ענייז טסיזמוא טקורדעג טָאה "טניה; רעד ןוא טלעג גונעג
 -לַאװ יד ןריסנַאניפ וצ טלעג ןמוזמ ןבעגעג-רעייטשוצ ןוא ןלַאירעטַאמ

 .עיצקַא

 -לַאװ רעגנַאל-םישדח רעד ןופ רעפסָאמטַא רעטמסרַאפ רעד ןיא
 ןליפרעד וצ רעגריב ַא ןופ בוח רעלַאמרָאנ רעד זיא ןדיי יד ןגעק עצעה
 רעלַאנָאיצַאנ ןופ טקַא ןַא ןרָאװעג ענרוא-לַאװ רעד ייב ןטכילפ ענייז
 ןשיזיפ טימ טָארדעג ןרָאטקעלע עשידיי יד טָאה ןעמ .טייקשידלעה
 ןטיהרַאפ וצ .ןלַאװ יד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ןגַאװ ןלעוו ייז ביוא ,רָארעט
 טָאה סָאװ ,ךַאװ ַא טריזינַאגרָא טנגוי עשידיי יד טָאה ןלַאפנָא יד ןופ ייז
 .ןלַאװ יד ןופ ןוא וצ געוו ןפיוא טיהעג ייז

 טלייװעג ךָאד ָאללעגַאי זיא עדנַאגַאּפָארּפ רעצנַאג רעד ץָארט
 .ןעמיטש עשידיי יד טימ עקַאט ןוא --- ןרָאװעג

 רעשידיי רעד ןיא סקָאדַארַאּפ ַא ךָאנ טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה ױזַא
 ערעדנַא ןוא ןטריװזיה ,ןטנַאקירבַאפ ,םירחוס עשידיי .עטכישעג
 טמיטשעג ןבָאה םויגעלָאק-ןרָאטקעלע םעד ןיא ןטנעמעלע עכעלרעגריב
 עּפַאנק רָאג ַא טימ שטנעמ ַא ,רעטעברַא ןשיליופ ַא ,טסילַאיצָאס ַא רַאפ
 יז .הרירב עקיצנייא יד ןעוועג ןדיי יד רַאפ זיא סָאד .ןדיי וצ תוכייש
 ןוא טימעסיטנַא םענעכָארּפשעגסױא ןַא רַאפ ןעמיטש טנעקעג טינ ןבָאה
 .אצמנב ןעוועג טינ זיא טַאדידנַאק רעשיליוּפ רעדנַא ןייק

 ךורברעביא ןַא ןעוועג םרוג ןבָאה עמוד רעטרעפ רעד וצ ןלַאװ יד
 רעשידי רעטשרע רעד טָא דיי עשיליוּפ יד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 עקידרעטעּפש יד טמערופעג טָאה טקַא רעשיטילָאּפ רעקידנעטשבלעז
 ןיא "טנייה, ןופ לָאר יד .ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא קיטילָאּפ עשידיי
 לעיציפָא ןעלדנַאװרַאפ וצ המיזמ רעשיקעדנע רעד רעביא ןוחצנ ןשידיי

 ןרָאװעג טנעקרענָא זיא ,עירָאגעטַאק רעטייווצ רעד ןופ רעגריב ןיא ןדיי יד
 -עגנייא גנַאל ףיוא ךיז טָאה ןוא ,ךיילגוצ ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ,עלַא ךרוד
 .גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןורכז ןיא טצירק

 קַאלב ןרַאפ עינַאּפמַאק-לַאװ יד
 ןטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ יד ןופ

 ייוצ ןבָאה טײקיגנעהּפָאמוא סנליוּפ ןופ רָאי ןעצ עטשרע יד ןיא
 קרַאטש ןעגנואיצַאב עשיליוּפ-שידיי יד ןיא ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ
 יד ןעוװעג זיא סָאד .רעגריב עשידיי יד ןופ ןבעל סָאד טסולפנייאַאב

 ןײטשלעקניפ םייח

 עכעלטפַאשנדײל יד ןוא 1922 ןיא עינַאּפמַאק-לַאװ עשירַאטנעמַאלרַאּפ
 רעייטשרָאפ עשידיי עּפורג ַא ןופ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד םורַא םיחוכיוו
 "דָאגואא .ג.א רעד ןגעוו 1926 ןוא 1925 ןיא גנוריגער רעד טימ
 קיגָאװ ןעוועג זיא "טנייה, ןופ לָאר יד .(ךיילגסיוא ,גנוקידנעטשרַאפ)
 טרעייטשעגייב סָאמ רעסיורג ַא ןיא טָאה ןוא עינַאּפמַאק-לַאװ רעד תעב
 רעד ךיז טָאה "עדָאגוא; רעד ןגעוו םיחוכיוו יד ןיא .גלָאפרעד ריא וצ
 .ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןגעק טגָאזעגסױרַא ןדײשטנַא "?טנייה,

 יד ןעמונעגנָא טָאה םייס רעשיליוּפ רעדנריאוטיטסנָאק רעטשרע רעד
 זיא סָאד .1921 רָאי ןיא קילבוּפער רעשילױוּפ רעד ןופ עיצוטיטסנָאק
 רעגריב עלַא .גנובעגצעזעג רעשיטַארקָאמעד ַא ןופ רעטסומ ַא ןעוועג
 טַאהעג ןבָאה עלַא ,טייהכיילג ןוא טייהיירפ ןרָאװעג טגָאזעגוצ זיא
 טנעמַאלרַאּפ ןיא רעייטשרָאפ ערעייז ןלייוו וצ טכער ,טעברַא ףיוא טכער
 עטקיטכערַאבכיילג ןעוועג ךיוא ןדיי יד םורַא ױזַא ןענעז שיטערָאעט .וו.א.א
 טרפב ,ריּפַאּפ ףיוא יו רעמ טינ ןעוועג ױזַא זיא סָאד רעבָא .רעגריב
 (ןלַאװ עשירַאטנעמַאלרַאּפ יד ןגעוו ץעזעג סָאד) עיצַאנידרָא-לַאװ יד זַא
 םדוק ןוא ,ןטיײהרעדנימ יד זַא ,ןרָאװעג ןטינשעגוצ קיצנוק ױזַא זיא
 לָאצ עטצענערגַאב ץנַאג ַא רָאנ ןריפכרוד טנעקעג ןבָאה ,ןדיי יד לכ
 ןעמוקעג לענָאיצרָאּפָארּפ זיא סָאװ לייטכורב ַא ,ןרָאטַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד
 רעביא טכַאמעגסיוא טָאה סָאװ ,ץוביק ןשידיי ןקינָאילימ-יירד םעד
 יד .הנידמ רעשיליוּפ רעד ןיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 0
 -ַאב עשיליוּפ יד זַא ןרעכיזרַאפ ךעלטסניק :רָאלק ןעוועג זיא הנווכ
 סָאבעלַאב רעקיצנייא רעד יו ,עינָאמעגעה עלופ יד ןבָאה לָאז גנורעקלעפ
 .דנַאל ןיא

 ןסָאלשַאב ןבָאה ןטיײהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ רעייטשרָאפ יד
 יד ךרוד ןרָאװעג ןפרָאװעגנָא יז זיא סָאװ ,ףמַאק םעד ןעמענוצפיוא
 ןגָאלשּפָא ןווּורּפ תוחוכ עקידתופתושב טימ ןוא ןרענָאיצקַאער עשיליוּפ
 טָאה םיובנירג קחצי .טכער עכעלרעגריב ערעייז ףיוא טַאטנעטַא םעד
 ןלױּפ ןיא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ עלַא זַא ,ןַאלּפ םעד טקורעגסױרַא
 -רָאפ רע טָאה שיטקַארּפ .קָאלב-לַאװ ןייא ןיא ןקינייארַאפ ךיז ןלָאז
 עלַאנָאיצַאנ יד ןעניוו סע ּוװ ,זײרק-לַאװ ןדעי ןיא זַא ,ןגָאלשעג
 ןוא עטסיל-לַאװ ןייא רָאנ ןלעטשסױרַא עלַא ייז ןלָאז ,ןטייהרעדנימ
 ,טייהרעדנימ רעד ןופ טַאדידנַאק רעד ןרירוגיפ לָאז טרָא ןטשרע ןפיוא
 עלַא .זיירק םענעבעגעג םעד ןיא רעלייוו לָאצ עטסערג יד טָאה סָאװ

 יד ,ןסורסייוו יד ,רעניַארקוא יד ,ןשטייד יד ,דנַאל ןיא ןטייהרעדנימ
 .קנַאדעג םעד טּפַאכעגפיוא ןבָאה ןדיי יד יאדווא ןוא ןסור יד ,רעניווטיל
 טַאטלוזער רעד רעבָא ,רעווש ןוא ןסיברַאפ ןעוועג זיא עינַאּפמַאק-לַאװ יד
 עלַא ןגיטשעגרעביא טָאה ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ קָאלב ןרַאפ
 קָאלב רעד .טריפמואירט ןדיי יד ןבָאה טּפיױהרעביא .ןעגנוטרַאװרעד
 ןופ ,ןטַאדנַאמ 100 טריפעגכרוד טָאה ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ
 .ןרָאטַאנעס 12 ןוא ןטַאטוּפעד 24 :ןדיי ןעוועג ןענעז 46 עכלעוו

 "טנייהא רעד ןזיולב טָאה עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ
 .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ קָאלב-לַאװ םעד טציטשעג קידנעטשלופ
 םעד טימ עינַאּפמַאק-לַאװ רעד טעמדיװעג ךיז טָאה ?טנייה, רעד
 רעט-4 רעד וצ ןלַאװ יד תעב ,רעירפ רָאי ןעצ טימ יו ,םזַאיזוטנע ןבלעז



 ןה= "יב גנוטייצ א - יהטנאהק

 גנוטיידַאב רעד ןגעוו רענעייל יד ןעוועג ריבסמ טָאה גנוטייצ יד .עמוד
 ,ןלױוּפ ןיא ןטייהרעדנימ יד זַא ,ןליוו ןופ עיצַארטסנָאמעד ַא יו קָאלב ןופ
 עכעלריטַאנ ערעייז ןופ ןבױרַאב ןזָאל טינ ךיז ןלעװ ,םכותב ןדיי יד
 ןעלקיטרַא ןיא ,ךעלגעט-גָאט .דנַאל ןופ רעגריב עכיילג יװ טכער
 ןרָאװעג דימ טינ "טנייה, רעד זיא סעיינ יד ןיא ןוא ןשזַאטרָאּפער
 ןענעז סָאװ ,טכער יד ןרעדָאפ ןזומ ןדיי זַא ,רענעייל יד ןרעלקוצפיוא

 ןופ ףירגנָא רעד זַא ןוא עיצוטיטסנָאק רעד ןיא ןרָאװעג טריטנַארַאג ייז
 ירעטנוא רדסכ טָאה גנוטייצ יד .ןרעוװ ןסיױטשעגּפָא זומ עיצקַאער רעד
 ןופ עיצַאטסעפינַאמ רערַאדילָאס רעד ןופ טייקיטכיוו יד ןכָארטשעג
 זיא'ס ןעוו זַא ,ןטסיניוװָאש עשיליוּפ יד ןזייו וצ ידכ תודחא רעשידיי
 יעג ןיא ןפמעק תופתושב ןוא ןקינייארַאפ ךיז ןדיי יד ןענעק ,קיטיונ
 .טכער ערעייז רַאפ ןעייר ענעסָאלש

 ערעייז טול טינ ,שפנו בלב טעברַאעג ןבָאה רעטעברַאטימ יד
 ןָא ,קיטױנ ןעװעג זיא סע לפיוו רָאנ ,ןעמרָאנ-סטעברַא עטמיטשַאב
 טכיירגרעד טָאה "טנייה; רעד ןעוװ הפוקת יד ןעוועג זיא סָאד .ורּפָא
 -- עעדיא ןַא רַאפ תובהלתה רעשיטסילַאעדיא ןופ הגרדמ עטסכעה יד
 ןופ טי יד .םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ ליוװ רעד ןוא טכער-רעגריב יד

 -ַאּפמַאק-לַאװ רעד תעב גנערטשנָא ןקידשפנ-תוריסמ ןכעלנייוועגרעסיוא

 רעד ןיא "העש עקידנענייש יד, ןעװעג תמאב זיא 1922 רָאי ןופ עינ
 ,רעטעּפש ןָאטעג טָאה גנוטייצ יד סָאװ ץלַא .גנוטייצ רעד ןופ עטכישעג
 עשיליוּפ יד סָאװ ,תולווע ערעווש יד ןגעק ףמַאק רעכעלדימרעדמוא ריא
 הקיני יד ןגיוצעג טָאה ,רעגריב עשידיי עריא ןָאטעג טָאה גנוריגער
 רעד ןופ רעטעברַאטימ יד .ףמַאק-לַאװ ןשירָאטסיה םענעי טָא ןופ
 טסַאל ערעווש יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה רעגעלרַאפ עריא ןוא גנוטייצ
 םיפתוש עכיילג ןענעז גנוטייצ רעייז ןוא ייז זַא ,ןביולג ןפיט םעד ןיא
 טינ ןוא ,ןדיי עשיליופ יד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעד רַאפ ףמַאק ןיא
 ןפמַאק יד ןביײרשַאב ןוא טייז ַא ןיא ןעייטש סָאװ ,ןרָאטַאװרעסבָא רָאנ
 ַא רַאפ ןטלַאהעג תופתוש יד ןבָאה ייז .ייז םורַא טריפעג ןרעוו סָאװ
 ןוא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד רַאפ טסניד ןיא עיצולָאװע עכעלריטַאנ
 טלייטעגוצ ייז זיא סָאװ ,גנונעקרענָא רעד ןיא עיצקַאפסיטַאס ןענופעג
 רעייז רַאפ ןענּוװעג ןבָאה ייז סָאװ שזיטסערּפ םעד ןיא ןוא ןרָאװעג
 "טנייה; רעד טָאה עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןופ טייצ עצנַאג יד .גנוטייצ
 ןוא טנוזעג ןגעק ןעגנוָארד ןופ קורד ןקידרדסכ ַא רעטנוא טעברַאעג
 .גַאלרַאפ ןגעק סעיסערּפער עלעיסנַאניפ ןוא רעטעברַאטימ יד ןופ ןבעל
 רעד יו גנוריגער רעד ךרוד ןרָאװעג טכַארטַאב טכער טימ ןענעז ןדיי
 ןוא רעטריטנעירָא-טסעב ןוא רעטריזינַאגרָא-טסעב רעד ,רעטסקרַאטש
 .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ קָאלב ןיא טנענָאּפמָאק רעטרימרָאפניא
 םיובנירג קחצי .ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא ןרָאטַאיציניא ענייז ןעוועג ןענעז ןדיי
 ןופ רָאטַאזינַאגרָא ןוא קָאלב ןופ רעפעש רעד יװ טנַאקַאב ןעוועג זיא
 ןעוועג זיא העּפשה סמיובנירג ּוװ ,"טנייה ,, רעד ןוא עינַאּפמַאק-לַאװ רעד
 ןייק יוװ ױזַא קָאלב םעד טציטשעג טָאה .ךַאז עטנַאקַאב-ןייײמעגלַא ןַא
 -ריעש רעד ןעוװעג "טנייה, רעד רעבירעד זיא .גנוטייצ ערעדנַא םוש
 "טנייה; םעד ןעקנעש טנעקעג טינ טָאה טכַאמ עשילוּפ יד .לזאזעל
 -טּפיוה םעד יװ םיא טכַארטַאב ןוא עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןיא לָאר ןייז

 ןבָאה סעיצַאקסיפנָאק .טַאהעג טָאה יז סָאװ ,הלּפמ רעד ןיא ןקידלוש
 .טַאהעג טינ רועיש וייק טלָאמעד

 "עדָאגוא, רעד ןגעוו תוחומה לובלב רעד

 עשידיי יד זיא 1926 ןופ טפלעה רעטשרע רעד זיב ןוא 1925 ןיא
 ןיא ןרָאװעג ןגױצעגניײרַא ,?טנייה, ןטימ ןעמַאזוצ ןלױּפ ןיא טפַאשלעזעג
 -רַאפ רעשידיי-שיליוּפ ַא ןופ ןַאלּפ ןגעוו עטַאבעד רעכעלטפַאשנדיײל רעד
 ןייז טימ ןרָאװעג טנַאקַאב זיא סָאװ ,ךיילגסיוא ןימ ַא ,גנוקידנעטש

 ׁשֵא םולש
 ןעגנופַאש ענייז טקורדעג

 ןענעז יז רעדייא "טנייה, ןיא
 םערָאפכוב ןיא ןענישרעד

 רעד ןופ ןעמוקעג זיא וויטַאיציניא יד ."ַאדָאגוא, ןעמָאנ ןשיליוּפ
 רַאפ הרשּפ ַא ןעניפעג וצ ןעוועג טשרמולכ זיא הנווכ יד ןוא גנוריגער
 טלדנַאהַאב ןרעוװ ןדיי יד ױזַא יו ןפוא רעד .ןליוּפ ןיא עגַארפ-ןדיי רעד
 עשילוּפ יד ןוא טלעװ רעד ןיא רבד-םש ַא ןעוװעג זיא ןליוּפ ןיא
 ןליוּפ סָאװ ןעמָאנ רעטכעלש רעד זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה ןזיירק-סגנוריגער
 עקיטיונ יד דנַאלסױא ןיא ןעמוקַאב וצ ריא טרעטש .טַאהעג טָאה
 ףעמוקסיוא טנעקעג טינ טָאה דנַאל סָאד עכלעוו ןָא ,ןטידערק

 טָאה'מ ,תודוס-דוסב ןרָאװעג טריפעג ןענעז ןעגנולדנַאהרעטנוא יד
 ןטעברַאפ לָאמַא טָאה ןָאהט עשוהי ר"ד זַא ,רעיוא ןפיוא טעקשושעג ךיז
 רעימערּפ ןופ רעדורב ַא) יקסבַארג ווַאלסינַאטס רעטסינימ-סגנודליב םעד
 ףיוא טכַאנ וצ קיטיירפ (יקסבָארג ווַאלסידַאלװ רעטסינימ-סנַאניפ ןוא
 יױזַא ןוא םינינע עשידיי ףיוא רעבירַא סעומש רעד זיא שיט םייב .שיפ
 יקסבַארג רעטסינימ רעד עכלעוו וצ ,ןכערּפשעג יד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה
 ןָאהט ר"ד ןוא ןרָאטסינימ ערעדנַא ןגיוצעגוצ ךָאנרעד ןבָאה לָאז
 זיא ךַאז יד ןעמעוװ .,ךייר ןָאעל טַאטוּפעד םעד ןגיוצעגוצ טָאה
 ּבלַאב רעבָא .טסּוװעג טשינרָאג רענייק טָאה יונעג .ןלעפעג רעייז
 ?דָאגוא, רעד רַאפ גנידַאב ַא יװ זַא ,העידי יד טײרּפשרַאפ ךיז טָאה

 שי
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 זַא ,גנורעדָאפ יד טקורעגסױרַא ,ערעדנַא ןשיוװצ ,גנוריגער יד טָאה
 עיירטעג ןענעז ייז זַא ,עיצַארַאלקעד עלעיצעּפס ַא ןבעגסיױרַא ןלָאז ןדיי
 ןעמוקַאב ןלעוװו ןדיי יד סָאװ .ןצענערג ענייז יירטעג ןוא דנַאל ןופ רעגריב
 ןופ ןעמוקַאבסױרַא טנעקעג טינ ןפוא-םושב טָאה'מ ,ןעוועג טינ רָאלק זיא
 ,תושיגנ יד ןלעטשוצּפָא טָאה יז רענעלּפ ַארַאפ סָאװ גנוריגער רעד
 גנוריגער יד זַא ,תוחטבה עקידלּפענ ןבעגעג טָאה'מ .טָאקיָאב םעד
 יד ,גיוא ןפיוא ןבָאה ,ןסייהעג טָאה סע יװ ,רעדָא ,טכַא ןיא ןעמענ טעוו
 זיא ,טײדַאב שיטקַאפ טָאה סָאד סָאװ רֹעבָא ,ןדיי יד ןופ ןסערעטניא
 .טרעלקעגפיוא ןרָאװעג טינ ןעגנולדנַאהרעטנוא יד תעב לָאמ ןייק

 וושרפ=ןעבנעסַאנָאבא 4
 8440 זישיניסי3 ר '? יי: רנפלכורזיפ

 1060 ?רי 6 4.7 ריס לנמרנ+

 נדב

 ,1018 רַאונַאי 5 .ןיערתה תבו
 יא

 8 ?ממטז 68 ט'כ אב '8 ךָאװ טימ ,אשראװ

 -עטשַאב ןענעז ןצענערג-הכולמ עשילױוּפ יד זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד'מ
 ײַארקוא יד .1923 ץרעמ ןיא טשרע ןטכַאמסיורג יד ךרוד ןרָאװעג טקיט
 ןכַאמ םולש טלָאװעג טינ ןבָאה ,עיצילַאג-חרזמ ןיא סרעדנוזַאב ,רענ
 ןקַאילָאּפ יד ךרוד ןרָאװעג ןפרָאװעגנָא ייז ףיוא זיא סָאװ ,טקַאפ ןטימ
 רעשיליוּפ רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנייא טלָאמעד זיא עיצילַאג-חרזמ זַא
 טריפעגכרוד ,סעבמָאב ןפרָאװעג ,טעוװעטנובעג ךיז ןבָאה ייז .הכולמ
 רעד ןגעק עיצקַא-רָארעט עקיטולב ַא טריפעג ןוא םישעמ-שזַאטָאבַאס
 יד טָאה ,סימָארּפמָאק ַא ןעניפעג טָאטשנַא רעבָא .טכַאמ רעשיליוּפ
 טימ גנורעקלעפַאב עשיניַארקוא יד ןגלָאפרַאפ קרַאטש ןעמונעג גנוריגער
 טָאה סָאװ ,(ןסייהעג סָאד טָאה "עיצַאקיפיצַאּפ,,) ןעלטימ עשיטסַארד רָאג
 .עיצַארטסינימדַא רעשיליוּפ רעד ןגעק סַאה םעד טרעקַאלפעצ זיולב
 יקסווָאכעשטיָאװ וװוַאלסינַאטס טנעדיזערּפ רעשיליוּפ רעד ןעוו ,1924 ןיא
 -ָארעט עשיניַארקוא יד ןבָאה ,גרעבמעל ןייק ךוזַאב ַא ףיוא ןעמוקעג זיא
 טריפעג ךיוא ןבָאה רעניַארקוא יד .עבמָאב ַא םיא ףיוא ןפרָאװעג ןטסיר
 .דנַאלסױא ןיא עדנַאגַאּפָארּפ עשילױוּפ-יטנַא עקיטפעה ַא

 ףיוא טקוקעג רעטכינ ןבָאה סָאװ ,עלַא רַאפ ןעוועג רָאלק זיא סע
 הבוט יד ןסיוא טינ זיא "עדָאגוא, רעד ןופ הנווכ עתמא יד זַא ,ךַאז רעד
 טימ ןזָאה ייווצ ןסיש טלָאװעג תועמשמ טָאה גנוריגער יד .ןדיי יד ןופ
 עכעלטנייפ יד זַא ,טלעװ רעד רַאפ לעטשנָא םעד ןכַאמ :ליוק ןייא

 ןַײטשלעקניפ םייח

 רעמ ַא ףיוא טרעדנעעג ןרעװ טשרמולכ טעװ ןדיי יד ןגעק קיטילָאּפ
 רעקיטכיוו ךָאנ סָאד זיא רשפא ןוא -- ךיילגוצ ןוא סרוק ןכעלטניירפ
 -ַאלקעד-טעטילַאיַאל עשידיי יד ןצונסיוא -- גנוריגער רעד רַאפ ןעוועג
 .ןצענערג עשיליוּפ יד ןקיטעטשַאב ןדיי זַא ,זייװַאב ַא יו עיצַאר

 גנוריגער יד זַא ,ןביולג טלָאװעג ןבָאה ןָאהט ר"ד ןוא ךייר ר"ד
 ,אפוג טקַאפ רעד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ייז .תונווכ עטוג תמאב עקַאט טָאה
 עוויטיזָאּפ ַא ןעניפעג ןגעוו ןדער ןבױהעגנָא ןבָאה ןרָאטסינימ יד סָאװ
 טָאה זייא סָאד זַא ,זײװַאב ַא זיא עגַארפ רעשידיי רעד רַאפ גנוזייל
 .ןָאטעג ריר ַא ךיז

 -לעזעג רעשידיי רעד ןיא ןכָארבעגסױא זיא תועד-יקוליח עפיט ַא
 -וּפעד יד .טלייטעצ ףרַאש ןעוועג ןענעז ןעגנוניימ יד .ןלױּפ ןיא טפַאש
 ןטַאטוּפעד יד ,"עדָאגוא, רעד רַאפ ןעוועג ןענעז עיצילַאג-חרזמ ןופ ןטַאט
 ;עירעּפמיא רעשיסור רעד וצ טרעהעג לָאמַא ןבָאה סָאװ ,ןטנגעג יד ןופ
 רעפסָאמטַא רעד ןיא ןגיוצרעד ,ןדיי עשיסור .ןגעק ןעוועג טרידיצעד ןענעז
 טנעקעג טינ ןבָאה ,רעקירדרעטנוא עשירַאצ יד טימ ןפמַאק עטרַאה ןופ
 ןבעגעג וצרעד ךָאנ ןענעז סָאװ ,תוחטבה עקידשטשוטמ ןיא ןביולג
 -עד רענַאיצילַאג יד ןגעקַאד .ןריט עטכַאמרַאפ ייב ,הקיתשב ןרָאװעג
 רעלַאכרַאירטַאּפ ,רעכעלטימעג רעד ןיא ןסקַאװעגסיוא ןענעז סָאװ ,ןטַאטוּפ
 רעזייק ןופ עירעּפמיא רעשירַאגנוא-שיכיירטסע רעד ןופ רעפסָאמטַא
 טוג ַא טימ זַא טביולגעג תומילשב ןבָאה ,ןטייוצ םעד ףעזָאי ץנַארפ
 ןוא תונלדתש טימ לָאמַא ןוא ,טרָאד הרשּפ ַא ,ָאד סימָארּפמָאק ַא ,טרָאװ
 טכעלש ַא ןשטײטסיױא קנילפ טימ טושּפ רָאג רעדָא ,עיצקעטָארּפ
 ןסימָארּפמָאק ןָא טפמעק ןעמ ןעוו יו רעמ ןעניוועג רשפא ןעמ ןעק ,ץעזעג
 .ןּפיצנירּפ עשיטילָאּפ רַאפ

 -נירג קחצי .ןגייצרעביא טזָאלעג טינ ךיז טָאה עיציזָאּפָא יד רעבָא
 ןייק ןעזעג טינ ןבָאה "עדָאגוא; רעד ןופ רענגעק ערעדנַא יד ןוא םיוב
 תמאב זיא דצ רעשיליוּפ רעד זַא ,ןזָאלרַאפ ךיז ףרַאד'מ סָאװרַאפ הביס
 ןעלדנַאהַאב ןוא ןדיי יד וצ גנואיצַאב יד ןרעדנע וצ טיירג קיטכירפיוא
 ,עכעלטפירש ,ןטקַאפ טרעדָאפעג ןבָאה ייז .רעגריב עלַא טימ ךיילג ייז
 ךיוא ןענעז ייז ןוא .רעטרעוו טַאלג טינ ןוא ,ןעגנוטכילפרַאפ עטערקנָאק
 ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ עלַא ןופ ןלָאז ןדיי יד אקווד זַא ,םעד ןגעק ןעוועג
 עריא ןוא הכולמ רעשיליוּפ רעד וצ טפַאשיירט רעייז ןריטסעפינַאמ
 .עיצַארַאלקעד עלעיצעּפס ַא םעד ןגעוו ןבעג ןוא ןצענערג

 עכעלטנפע עסיורג ףיוא ןרָאװעג טריטַאבעד זיא "עדָאגוא, יד
 ןעמוקעג ןענעז ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ .דנַאל ןצנַאג ןיא ןעגניטימ
 -טּפיױה יד .ןגָאז וצ ןבָאה רענגעק יד ןוא רעגנעהנָא יד סָאװ ןרעה
 קחצי ןוא ,טייז ןייא ןופ ןָאהט ר"ד ןוא ךייר ר"ד ןעוועג ןענעז רענדער
 םישדח ןעגנַאגעגנָא זיא עיסוקסיד יד .טייז רערעדנַא רעד ןופ םיובנירג
 ױזַא טָאה סָאד .ךעלטפַאשנדײל רעמ ןוא רעמ ןרָאװעג זיא ןוא גנַאל
 יאמ ןיא טכַאמ יד טּפַאכרַאפ טָאה יקסדוסליּפ ףעזוי זיב טרעיודעג
 לעטרַאב שזעימישזַאק רעימערּפ רעד טָאה ילוי ןט-9 םעד ןוא 6
 יד טימ ןכַאמּפָא םוש ןייק ןכַאמ טינ טעװ גנוריגער יד זַא ,טרעלקרעד
 .גנוקידנעטשרַאפ עשיליוּפ-שידיי יד טזָאלעגסיױא ךיז טָאה יױזַא .ןדיי

 ןעוועג ןענעז ?עדָאגוא, רעד ןופ רענגעק יד ןוא "טנייה, רעד זַא



 ןזיי ײב גנוטיײצ ַא -- "טניײה,

 זיא ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןופ סָאװ ,טקַאפ רעד ןזיוװַאב טָאה טכערעג
 רעשידיי רעד ןיא סיר רעפיט רעד .ןרָאװעג טשינרָאג ףוס-לכ-ףוס עקַאט
 רענַאיצילַאג יד .ןרָאװעג טלייהרַאפ טינ גנַאל רעייז זיא טפַאשלעזעג
 יד טימ ןעמַאזוצ ,בולק ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ןשידיי םעד ןופ רעדילגטימ
 ןבָאה ,םירחוס עסיורג יד ןוא "הדוגא, רעד ןופ ןרָאטַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד
 עשידיי רַאפ ףמַאק םעד ןריפ וצ רעטייוו קשח רעקינייוו ץלַא ןזיװעגסױרַא
 ןופ סָאװ-סעּפע ןלעוּפ וצ ןגעוו ענעגייא ןכוז ןעמונעג ןבָאה ייז .טכער
 רעייז ךיוא רעבָא ,תונלדתש ןופ ןעלטימ עטלַא יד טימ גנוריגער רעד
 טינ ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד טָאה טייקיטעט עשיטסינוטרָאּפָא
 .רעגרע ןוא רעגרע ןרָאװעג זיא יז ,טרעקרַאפ .טרעדנעעג

 "טנייה, רעד ןוא םיובנירג קחצי

 טײקיגנעהּפָאמוא סנליוּפ ןופ ןרָאי יד ןיא ?טנייה, ןופ עטכישעג יד
 טָאה סָאד .םיובנירג קחצי ןופ ןָאזרעּפ רעד טימ ןדנוברַאפ גנע זיא
 ףמַאק םוצ טריפעג ,םרָאפטַאלּפ עשיטילָאּפ ַא גנוטייצ רעד ןבעגעג רע
 זַא .ןעוועג םרוג רע טָאה שרעדנַא רעצימע יו רעמ .טכער עשידִיי רַאפ
 ןוא שזיטסערּפ ןופ הגרדמ עכיה ריא טכיירגרעד טָאה גנוטייצ יד
 וצ ןליו םעד ןוא גנּוװש "טנייהא םעד ןבעגעג טָאה רע .גנונעקרענָא
 ןדיי יד טגָאזעגּפָא ןבָאה סָאװ ,םיאנוש עכעלרעסיוא יד טימ ןפמעק
 רעד ףיוא רענגעק יד טימ ןוא ,ןלױּפ ןיא ץנעטסיזקע ףיוא טכער יד
 עשידיי עלַאנָאיצַאנ יד ןגעק ןעװעג ןענעז סָאװ יד ,סַאג רעשידיי
 ןשידיי םעד ןגעק ןעװעג ןענעז סָאװ יד ןוא תולג ןיא ןעגנובערטש
 .דנַאל ןשידיי ןיא סנַאסענער

 ןוא ןעקנַאדעג סמיובנירג ןטײרּפשרַאפ ןפלָאהעג טָאה "טנייהא רעד
 -נירפ רעד ףיוא טריזַאב טָאה רע סָאװ ,םַארגָארּפ ןייז טריזירַאלוּפָאּפ
 ןרעװ טינ טעװ ןליופ ןיא לזמ-ערבָאד רעשידיי רעד זַא ,החנה רעלעיּפיצ
 רעדָא ,טביולגעג ןבָאה עקינייא יו ,תונלדתש ןופ ףליה רעד טימ רעסעב
 יד ןבָאה תוחנה ַארַאפ סָאװ ןוא .טניימעג ןבָאה ערעדנַא יװ ,תוחנה
 ןשיטילָאּפ ןיא זַא ,טביולגעג ףיט טָאה םיובנירג ?ןבעג וצ טַאהעג ןדיי
 רַאפ ןעניוועג ןדיי ןלעוו ףמַאק ןיא רָאנ זַא ןוא טשינרָאג ןעמ טקנעש ןבעל
 יד טימ ןכערּפשעג עמיטניא ענייז ןיא .רעגריב עכיילג יװ טכער יד ךיז
 ףמַאק רעד זַא ,סעיזוליא ןייק טַאהעג טינ םיובנירג טָאה רעטעברַאטימ
 רעבָא ,רעייט ןייז טעװ זיירּפ רעד זַא ,טנרָאװעג ןוא טכייל ןייז טעוו
 ,תונברק יד ףיוא טקוקעג טינ ,ןריפ ףמק םעד זומ ץוביק רעשידיי רעד
 .ןלָאצ רַאפרעד טעװ דיחי רעד סָאװ

 -גניסלעה, ןופ רעגנעהנָא רעטגייצרעביא ןַא ןעוועג זיא םיובנירג
 רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,"םַארגָארּפ רעסרָאפ
 זיא טלָאמעד .1906 רעבמעװָאנ ןיא דנַאלסור ןיא ןטסינויצ יד ןופ
 לארשייץרא רַאפ טעברַא יד זַא .קנַאדעג רעד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ
 ןדנוברַאפ ןענעז תולג ןיא ןדיי יד ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק רעד ןוא
 טכעלקריוורַאפ ןענָאק טינ טעוװ םזינויצ רעד זַא ,ןרעדנַא ןטימ סנייא
 רעדנעל יד ןיא גנוקיטכערַאבכיײלג ןעמוקַאב טינ ןלעװ ןדיי ביוא ןרעוו
 םיובנירג ךיז טָאה רָאי 27 ןופ ןַאמרעגנוי ַא יו .תולג ןיא ןעניוװ יז ּווו

 יד ןופ רענַײא יװ ץנערעפנָאק רעסרָאפגניסלעה רעד ןיא טקילײטַאב
 רעד ןופ טנערעפער רעד ןעוועג זיא רע .ןלױּפ-סערגנָאק ןופ ןטַאגעלעד
 טסינויצ יד סָאװ ,טייקיטעט עשיטילָאּפ יד -- "טעברַא-סטרַאוװנגעק;
 רעסרָאפגניסלעהא רעד ןוא רעדנעל ערעדנוזַאב יד ןיא ןריפ ןפרַאד
 עברַא רעשיטילָאּפ ןייז ןופ ןייטשלקניוו רעד ןרָאװעג זיא ?םַארגָארּפ
 .ןימאמ-ינא ןשיטילָאּפ ןייז ןופ דוסי רעד ,ןליױּפ ןיא

 ןיא טבעלעג םיובנירג טָאה המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד תעב
 -ויצ רעד טימ טריפעגנָא טָאה רע ּוװ ,(דַארגנינעל טנייה) דַארגָארטעּפ
 רעד תעב ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ןיא טעברַא רעשיטסינ

= 
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 עזװַאג ןרהא
 רַאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ

 ,"טנייה,, ןופ
 רעטעברַאטימ עטסטלע יד ןופ

 גנוטייצ רעד ןיא

 רע טָאה ןלױּפ ןייק .טָאטשטּפױה רעשיסור רעד ןיא טשרעהעג המחלמ

 יד ןעמונעגרעביא טָאה רע .1918 רעבמעטּפעס ףוס טרעקעגמוא ךיז

 ,טלַאהניא ריא ןבעגעג ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוריפנָא

 יד ןעמונעגרעביא ךיוא טָאה רע .ןעייר עשיטסינויצ יד טרידילָאסנָאק

 סָאד; ןוא "הריפצה; רעטעלבנכָאװ ייווצ יד ןופ עיצקַאדער עשיטילָאּפ

 .ןבעגעגסױרַא טָאה עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד סָאװ ,"קלָאפ עשידוי

 עכעלגעט ןרָאװעג ןלַאנרושז עדייב ןענעז ,יירפ ןרָאװעג זיא ןליוּפ ןעוו

 .ןעגנוטייצ

 "גָאט ַא יװ ןענישרעד ןבױהעגנָא טָאה "קלָאפ עשידוי, סָאד

 ןשיטסינויצ ןלעיציפָא ןופ ץנערוקנָאק יד .1918 רַאונַאי ןט-15 םעד גנוטייצ

 ןטילעג טָאה גנוטייצ יד .?טנייה, ןרַאפ סיורג וצ ןעװעג זיא ןַאגרָא

 ןיא טַארטָאטש ןטשרע םוצ ןלַאװ יד תעב ּפַאלק ןשיטילָאּפ ןרעווש ַא

 .רעטעברַאטימ יד רַאפ ןעמוקעג ןענעז ןטייצ עטכעלש .1916 ןיא עשרַאװ

 טלעפעג טָאה סע .רעלוגער טינ ןוא עניילק טלָאצעג ןעמ טָאה תוריכש

 עיצקַאדער רעד ןיא גנומיטש יד .ןתוכרטצה עטסקיטכיוו יד רַאפ טלעג

 םעד טעװ גנוטייצ יד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה'מ ,עטקירדעג ַא ןעוועג זיא
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 יד ןעװ רעגרע ךָאנ ןרָאװעג זיא עגַאל יד .ןטלַאהסיוא טינ סיזירק

 ."קלָאפ ןשידוי, םוצ קעװַא ןענעז "טנייה, ןופ רענעייל עשיטסינויצ
 ךס ַא ןענַאטשעג טינ ןענעז "קלָאפ עשידוי סָאד , ןופ ןטפעשעג יד

 ײנַאגרָא עשיטסינויצ יד ןוא עניילק ןעוועג ןענעז תוסנכה יד .רעסעב
 ןרידיסבוס וצ רדסכ סוסקול ןפיוא ןביולרעד טנָאקעג טינ ךיז טָאה עיצַאז
 -ּפָא טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה רעריפ עשיטסינויצ יד רעבָא ,גנוטייצ יד
 וצ ױזַא יו ןעלטימ טכוזעג ןבָאה ןוא ןַאגרָא ןשידיי ןכעלגעט ַא ןופ ןגָאז
 רעייז ןופ ץנעטסיזקע יד ןרעכיזרַאפ ןופ עבַאגפיוא עברַאה יד ןזייל
 .גנוטייצ

 עדייב ןקיניײארַאפ וצ קנַאדעג רעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ױזַא
 יד ןענעשרי טעװ "טנייה, רעד זַא ,ןעוועג זיא ןובשח רעד .ןעגנוטייצ
 עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ןוא "קלָאפ ןשידוי, ןופ רענעייל רעטנזיוט
 זיא ןכדש רעד .גנוטייצ עקיטכיו ַא תושר ריא ןיא ןעמוקַאב טעװ
 ןיא ןטלַאטשעג עטסנעש יד ןופ ענייא .,יקסוװעשילדָאּפ םהרבא ןעוועג
 ,םוטנדיי ןשילױוּפ ןיא הפוקת רענעי ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי
 ַא ,טסינויצ רעיײרטעג ןוא דיי רעמערַאװ ַא ,שטנעמ רענעדייז ַא
 רעכעלגעמרַאפ ַא .רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ רעבָאהביל
 טַאהעג ןוא טָאטש ןיא טנעקעג טוג םיא ןעמ טָאה ,רחוס-רוטקַאפונַאמ
 .ץרא-ךרד סיורג םיא רַאפ

 עדייב ,ןרָאװעג טקידנערַאפ קיטסניג ןענעז ןעגנולדנַאהרעטנוא יד
 -קַאדער רעשיטילָאּפ סמיובנירג רעטנוא טקינייארַאפ ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ
 רעבירַא "קלָאפ ןשידויא ןופ ןענעז ןעמיובנירג טימ ןעמַאזוצ .עיצ
 'השמ-לאקזחי ,יקציװַארג ףסוי ,בילטָאג עשוהי ר"ד :רעטעברַאטימ סקעז

 רעד .ןַאמניילק םהרבא ןוא עבלַאװש ןתנ ,ןייטשלעקניפ םייח ,ןַאמיינ
 םעד סױרַא זיא גנוקינייארַאפ רעד ךָאנ "טנייה, ןופ רעמונ רעטשרע
 .1920 רַאונַאי ןטד1

 ַא ןיא טָאה ןליוּפ ןעיירפ ןיא םַארגָארּפ רעשיטילָאּפ סמיובנירג
 טָאה "טנייה,; רעד סָאװ ,ןעקנַאדעג יד טלגיּפשעגּפָא סָאמ רעסיוועג
 ןדָאטעמ-ספמַאק ענייז ןוא 1912 ןיא ןלַאװ-עמוד יד תעב טקורעגסױרַא
 -ומרָאפ רעסעב ןוא עטערקנָאק רעמ ,עקידרעטייו ַא ןעוועג ןענעז
 ןבָאה ?טנייה, ןופ רעביירש יד סָאװ ,ןעיידיא יד ןופ גנולקיװטנַא ,עטריל
 ַא ןָאטעגנָא ייז טָאה םיובנירג .ןעלקיטרַא ערעייז ןיא טײרּפשרַאפ
 יד טמיטשַאב ןוא םַארגָארּפ םעד טנכייצעגנָא יונעג :שובל ןשיטילָאּפ
 ןוא .ןריזילַאער וצ םַארגָארּפ םעד קיטיונ ןעװעג ןענעז סָאװ ,סעיצקַא
 -- ףמַאק ןשיטילָאּפ ןויטקַא םעד ןופ שארב טלעטשעג ךיז טָאה רע
 ,טציא .ןָאט וצ לגוסמ ןעוועג טינ ךעלריטַאנ זיא גנוטייצ יד סָאװ ,ךַאז ַא
 "טנייה, ןופ הטיש יד זַא ,ןעזעגסיוא סע טָאה ,גנוריפ סמיובנירג רעטנוא
 .ןייז חילצמ טעוו

 ןגָאלשעג טָאה סע .טולָאסבַא ןעוועג זיא ןסַאמ יד ףיוא ףושיכ ןייז
 ןיא גנוגייצרעביא עכעלרעניא עפיט ַא ,חוכ רעכעלרעניא ןַא םיא ןופ
 ןופ טייקיטכיר רעד ןיא ,ךַאז רעשידיי רעד ןופ טייקיטכערעג רעד
 -ןהעש ענייז טרעהעגסיוא םַאזקרעמפיוא ןבָאה ןשטנעמ .קיטילָאּפ ןייז
 ןעגנולשעג ןבָאה רענעייל יד יװ ױזַא ,ןעגניטימ יד ףיוא סעדער עגנַאל

 טרַאעג טָאה ןעמעוװ ."טנייה, ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,טרָאװ ןדעי

 ןיטשלעקניפ םַײח

 יז טָאה םיובנירג ןוא ,טלגנַארעג ךיז ןבָאה ןדיי עשיליוּפ ? ליטס ,םרָאפ
 ,קיגָאל עפיט יד .ןעװעטַאר וצ ךיז ױזַא יו רעפטנע םעד ןגָארטעגוצ
 טייקיעפ ערעדנוזַאב יד ,ןטנעמוגרַא ענייז ןופ חוכ רעקידנגייצרעביא רעד
 ,ןינע ןטריצילּפמָאק ַא ןריזילַאנַא וצ רעטכינ טפירש ןיא ןוא טרָאװ ןיא
 עיצקַא עשיטילָאּפ עקיטיונ יד ןרילומרָאפ ןוא רקיע םעד ןליישסיוא
 ענייז ןענעיײל ןרָאװעג דימ טינ זיא םלוע רעד .קיטכיוו ןעוועג ןענעז
 ןעגניטימ-ןסַאמ יד ףיוא םיא ןרעה ןוא ןעלקיטרַא

 רַאפ טכער ענובירט-םייס רעד ןופ טנָאמעג רע טָאה ןרָאצ טימ
 טינ ,שינעטלעהַאב ןָא ןפָא רע טָאה טדערעג .ןדיי עשילױוּפ ענייז
 -עלב'מ זַא .ןייז ןח-אשונ טלָאװעג טינ ,ןטקעפע עקיליב ןייק טכוזעג
 -עט סמיובנירג ןופ ןרָאי יד רַאפ "טנייה, ןופ ןטעלּפמָאק יד טרעט
 ןיא ןעוװעג זיא רע ךעלדימרעדמוא יו ןעמ טעז ,ןליוּפ ןיא טייקיט
 ןלוּפ ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד ןרעסעברַאפ וצ ןעגנואימַאב ענייז
 ןטלַאהעג טָאה רע ןעוו .םִיא וצ האנש יד ןעוועג זיא סע סיורג יװ ןוא
 -נַאװַא עטסיװ ןכַאמ ןטַאטוּפעד עשיקעדנע יד ןגעלפ סעדער ענייז
 טלָאװעג ,ןשיט יד ןיא טּפַאלקעג ,טמערַאלעג ןבָאה יז .סערוט
 .ןטסיופ יד טימ םיא ףיוא ןפרָאװעג ךיז לָאמ ןייא טינ ,ןעיירשרַאפ
 -ידלושַאב ענייז טרענודעג ןוא ןריזירָארעט טזָאלעג טינ ךיז טָאה רע
 .גנוריגער רעד ןגעק ןעגנוק

 יד ןיא ןרעװ טקורדעג בור סָאד ןגעלפ ןעלקיטרַא סמיובנירג
 ,לעוטקַא רעייז ןעוועג זיא רע .בוט-םוי ברע ןוא ןרעמונ עקידקיטיירפ
 ןפלָאהעג טָאה סָאד ןוא גָאט ןופ ןעמעלבָארּפ יד ףיוא טריגַאער לענש
 טָאה סע .עגַאל רעשיטילָאּפ רעד ןיא ךיז ןריטנעירָא וצ רענעייל יד
 ןטלַאהעג טכַאנרַאפ קיטשרענָאד טָאה רע זַא ,ןפָארטעג לָאמ ןייא טינ
 סענעצס עשימרוטש עכעלנייועג יד טימ טײלגַאב םייס ןיא עדעד ַא
 ןשילױּפ ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטימעסיטנַא ערעדנַא ןוא סעקעדנע יד ןופ
 רע טגעלפ עדער רעד ךָאנ ךילג ןוא ,טלעפעג טינ לָאמ ןייק םייס
 ,"טנייה, ןרַאפ לקיטרַא ןַא ןביירש קעטָאילביב-םייס רעד ןיא ןייג
 -נַאהַאב סָאװ רָאנ טָאה רע סָאװ ,עמעט רעבלעז רעד ףיוא ךעלנייוועג
 ןופ רעמונ רעד טגעלפ טּפָא רעיײז .ענובירט-םייס רעד ןופ טלד
 טינ טשרמולכ ,טריקסיפנָאק ןרעוו לקיטרַא סמיובנירג טימ "טנייה;
 לקיטרַא סמיובנירג .אטח רעדנַא ןַא סעּפע רַאפ רָאנ ,לקיטרַא ןייז רַאפ
 רע זיא טַאטוּפעד ַא יװ לייו ,ןריקסיפנָאק טנָאקעג טינ ןעמ טָאה
 יד ןוא ןעוװעג טינ סע זיא ?טנייה, רעד רעבָא ,ךעלרירַאבמוא ןעוועג
 יד ןריקסיפנָאק וצ סָאװרַאפ ץורית ַא טַאהעג קידנעטש טָאה רוזנעצ
 .גנוטייצ

 -ָארּפ עשיטסינויצ עקיכות ייווצ ןענעז הפוקת המחלמ-ןשיווצ רעד ןיא
 רעשיטסינויצ רעד ןיא ןרָאװעג טריטַאבעד טּפַאשנדיײיל סיורג טימ ןעמעלב
 וצ טקעיָארּפ סנַאמציוו םייח ןעוועג ןענעז סָאד .גנוגעװַאב-טלעוו
 ןופ יובפיוא ןיא ןטנעמעלע עשיטסינויצ-טינ יד ןריסערעטניארַאפ
 רעשידי רעד ןיא םיפתוש עכיילג יװ ייז ןדַאלניא ןוא לארשי-ץרא
 הקולח ןגעוװ ןַאלּפ רעשיטירב רעד ןוא ,(גַאלשרָאפ 50-50 רעד) ץנעגַא

 .לארשי-ץרא ןופ

 רעלַאקידַאר ,רעויסערגָארּפ ַא טימ שטנעמ ַא ,םיובנירג קחצי



 ךה"י יב גנוטיט א - טיט

 רעשיטסינויצ ןייז ןיא ךיוא לַאקידַאר ןעוועג זיא ,גנואיושנָא-טלעוו
 ןּפיצנירּפ עשיטַארקָאמעד יד רַאפ טפמעקעג טָאה רע .טייקיטעט
 -רעסנָאק ףיוא ןריפוצקעװַא ןווּורּפ יד ןגעק ןוא גנוגעוװַאב רעד ןופ
 קרעוו-יובפיוא םעד ןוא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד םיכרד עוויטַאװ
 -כעלגעמ ַא ןעזעג גַאלשרָאפ סנַאמצייו ןיא טָאה רע .לארשי-ץרא ןַיא
 ןרעװ טעװ עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ עזַאב עשיטַארקָאמעד יד זַא ,טייק
 ,עיגרענע רעבלעז רעד טימ טפמעקַאב םיא טָאה ןוא טכַאװשעגּפָא
 רעד ןיא .סעיצקַא עשיטילָאּפ ענייז עלַא טריזירעטקַארַאכ טָאה סָאװ
 ןַאלּפ םעד ןופ רעגנעהנָא ןַא ןעװעג רע זיא הקולח רעד ןופ עגַארפ
 .סעדער ןוא ןעלקיטרַא ןיא טציטשעג םיא ןוא

 וצ טנעָאנ ןעוועג ?טנייה, ןופ גנולעטש יד זיא ןגַארפ עדייב ןיא
 יו גנוטיצ רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןטיהוצּפָא ידכ .סמיובנירג
 טקורדעג "טנייה, רעד טָאה ,גנוגעװַאב רעצנַאג רעד ןופ ןַאגרָא רעד
 רענעײל יד .רענגעק ןוא רעגנעהנָא יד ןופ ןעלקיטרַא טייז-ייב-טייז
 טנָאקעג ןוא םידדצ עדייב ןופ ןטנעמוגרַא יד טימ טנעקַאב ךיז ןבָאה
 .גנוניימ ענעגייא ןַא ןפַאש ךיז

 ירפ םיובנירג טָאה 1926 ןיא שינערעקרעביאייַאמ רעד ךָאנ
 ןשירַאטנעמַאלרַאּפ םעד וצ ףוס ַא ןעמוקעג זיא סע זַא ,ןענַאטשרַאפ
 םישזער םעיינ םעד רעטנוא זַא ,טליפעג טָאה רע .ןלױּפ ןיא םעטסיס
 -ַאבכיײלג רעשידיי רעד רַאפ ןפמעק וצ טייקכעלגעמ ןייק ןייז טינ טעוו
 רע .ןלױּפ ןיא ןָאט וצ סָאװ טַאהעג טינ רעמ טָאה רע .גנוקיטכער
 -רַאּפ ןשידיי ןופ רעציזרָאפ סלַא טמַא ןייז ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה
 -ןטַאטוּפעד ןייז ןופ טרינגיזער רעטעּפש ןוא בולק ןשירַאטנעמַאל
 ןלױּפ ןופ קעװַא זיא ןוא טַאדנַאמ

 טלייװעג גָארּפ ןיא סערגנָאק ןפיוא םיובנירג זיא 1923 ןיא
 רעד טימ זיא ןוא עוויטוקעזקע רעשיטסיניצ רעד ןיא ןרָאװעג
 טקַאטנָאק ןייז רעבָא טָאה רע .לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע עילימַאפ
 ןעמוקַאב רעלוגער טָאה גנוטייצ יד .ןסירעגרעביא טינ "?טנייה ןטימ
 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןוא בושי ןופ ןבעל ןגעוו ןעלקיטרַא םיא ןופ
 יד ףיוא ןריגַאער רע טגעלפ ןטלעז ץנַאג .גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד
 רעד ןופ רָאטַאװרעסבָא ןַא יו רָאנ רעבָא ,ןלוּפ ןיא ןשינעעשעג
 .סנטייוו

 "טנייה, ןטימ המחלמ טריפ גנוריגער עשיליוּפ יד

 עיצַארטסינימדַא רעשיליוּפ רעד ןופ אבה-ךורב רעטשרע רעד
 יד ןעװ "טנייה, ןרַאפ ןעמוקעג זיא הכולמ רעשיליוּפ רעגנוי רעד ןיא
 -עגסיוא, זיא ןליוּפ יו לענש יױזַא ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא גנוטייצ
 ןגעו םיטרּפ יד ןקורד רַאפ ףָארטש ַא ןעװעג זיא סָאד +."ןכָארב

 ןיא שטנעמ רעד ןוא ףרָאד ןיא רעױּפ רעד ,םלוע רעשילױּפ רעטסָארּפ רעד *

 ,ןכַארבעגסיױא זיא ןלױּפ זַא -- "ַאלכוביוו ַאקסלָאּפ קַאי , ןגָאז טגעלפ ,טָאטש

 רעד טימ .דנַאלרעטַאפ רעייז ןופ םיתמה-תיחת ןגעוו ןדער ןגעלפ ייז ןעוו

 ןיא ןײרַא עזַארפ עשיטַאמַארג טינ ןוא עקידלוטיב עקיזָאד יד ןיא זיא טייצ

 .ךַארּפש-סקלָאפ רעד

 עקיטולב ןוא ןעמָארגָאּפ ןופ עילַאװכ רעד ןיא .גרעבמעל ןיא םָארגָאּפ
 זיא .גנואיײירפַאב סנליוּפ טײלגַאב ןבָאה סָאװ ,ןדיי ףיוא ןלַאפנָא

 טָאה רע .רעטסקיטולב רעד ןעװעג גרעבמעל ןיא סםָארגָאּפ רעד
 .1918 רעבמעווָאנ ןטס-23 םעד זיב ןטס-21 ןופ ,געט יירד טרעיודעג

 גרעבמעל טָאטש רעד רעסיוא זיא גנורעקלעפַאב עשיניַארקוא יד
 ,עירָאטירעט רעד ףיוא טיײהרעמ רעקידנגיוורעביא ןַא ןיא ןעועג
 רעד זיא טנייה) עיצילַאג-חרזמ ןרָאװעג ןפורעג ןלױּפ ןיא זיא סָאװ
 עשיניַארקוא יד .(עניַארקוא-ברעמ שיטעיווָאס ןופ לײט ַא טיבעג
 סױרַא ןוא טריטלָאװער ןבָאה קלָאפ עשיניַארקוא סָאד ןוא רעריפ

 קיריל .ס .ַא

 ,רעקיטירק ןוא טסַיײסע

 "טנייה,, ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 ,ערעוװש ַא .טכַאמ רעשיליוּפ רעד ןגעק דנַאטשפיוא ןטנּפָאװַאב ַא ןיא
 ןדיי יד .רעקלעפ עדייב ןשיװצ ןכָארבעגסױא זיא המחלמ עקיטולב

 ךיז ןבָאה ןוא עלדַאװָאק ןוא רעמַאה ןשיװצ ןענופעג ךיז ןבָאה
 םעד טכַאמעג ןקַאילָאּפ יד ןבָאה רַאפרעד .לַארטײנ טרעלקרעד
 .טכירַאב ןשילױּפ ןלעיציפָא םעד טיול וליפא .גרעבמעל ןיא םָארגָאּפ

 זַא .ןעמוקעגסיוא זיא ,טײקכעלטקניּפ טימ טקידניזעג טינ טָאה סָאװ

 רעד ,טעדנּוװרַאפ רעטרעדנוה ןוא טעגרהרעד ןרָאװעג ןענעז ןדיי 4

 טנערברַאפ ןוא טריבַארעצ זיא סַאג ַאקסוועקלושז ףיוא לּפמעט רעסיוױג

 רעקיבלעז רעד .ןרָאװעג טביורעגוצ זיא ןגעמרַאפ שידיי ליפ ,ןרָאװעג

 ןבילבעג ןענעז תוחּפשמ עשידיי 500 זַא ,טקיטעטשַאב טָאה טכירַאב

 ןתמא רעד ןיא .הנויח רעייז ןריולרַאפ ןבָאה תוחּפשמ 2000 ןוא זָאלמיײה

 רעגרעבמעל יד ןופ ןדָאש רעלעירעטַאמ רעד ןוא תונברק לָאצ יד זיא

 טינ לָאמנייק ןענעז ןרעפיצ עשיטקַאפ יד .רעסערג ךס ַא ןעוועג ןדיי

 .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
41 
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 ןופ םיטרּפ יד ןקורד רַאפ ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא "טנייה, רעד
 ,עזװַאג ןרהא ,רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד ןוא םָארגָאּפ םעד
 ןטוג םעד ןצרַאװשרַאפ רַאפ, הסיפת ןיא ןרָאװעג טצעזעגנייא זיא
 ."הכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ ןעמָאנ

 רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא ןענישרעד "טנייה; רעד זיא סנגרָאמוצ
 טָאה גרעבמעל ןיא החיצר רעכעלקערש רעד ןגעװ ױעמ ןוא "גָאט
 ןוא הגירה רעד ןגעוו העידי יד .טרָאװ ַא ןביירש טנָאקעג טינ ןעמ
 רעד טָאה רוזנעצ יד רעבָא ,טלעװ יד טרעדורעגפיוא טָאה יירעביור
 תמא ןצנַאג םעד טָאה'מ ןוא לימ סָאד טכַאמרַאפ לַאטורב עסערּפ
 ןעגנערבסיורַא טנעקעג טינ גרעבמעל ןיא ןעשעג זיא'ס סָאװ םעד ןגעוו
 .טייקכעלטנפע רעד רַאפ

 ןיא םייס רעשיליוּפ רעטשרע רעד טנפעעג ךיז טָאה סע רָאנ יװ
 -עּפרעטניא ןַא ןגָארטעגנײרַא ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןבָאה ,1919 בײהנָא
 גנושרָאפסיוא ןַא ןריפכרוד לָאז גנוריגער יד זַא ,טרעדָאפעג ןוא עיצַאל
 םעד טיול .עקידלוש יד ןפָארטשַאב ןוא גרעבמעל ןיא םָארגָאּפ ןגעוו
 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ץלַא זיא גהנמ ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ןטרינָאיצקנַאס
 ,סעיצַאלעּפרעטניא ערעייז ,ןטַאטוּפעד יד ןופ סעדער יד .םייס ןיא
 סָאד טָאה עסערּפ יד ןוא רוזנעצ ןופ יירפ ןעוועג .וו.א.א ןגַאלשרָאפ
 ןעזעגרָאפ ןעועג זיא סָאד .ןעגנוצענערגַאב םוש ןָא ןקורד טנעקעג
 -רעטניא רעגרעבמעל רעד ןופ לַאפ ןיא רעבָא ,םייס ןופ ןימַאלוגער ןיא
 לָאז'מ זַא ,טגָאזעגנָא טָאה רוזנעצ יד :שרעדנַא ןעוועג זיא עיצַאלעּפ
 .ןקורד טינ עיצַאלעּפרעטניא יד

 םעד ןכעלטנפערַאפ ,ןגלָאפ וצ טינ ןסָאלשַאב טָאה ?טנייה , רעד
 סע סָאװ טלעוװ רעד ןסיװ ןזָאל ןוא ,ןעגנוצריק םוש ןָא ,טסקעט ןצנַאג
 -נייא ןעוועג זיא סולשַאב רעד .גרעבמעל ןיא ןדיי יד טימ ןעשעג זיא
 ַא ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה רעגעלרַאפ ןוא רעטעברַאטימ יד .קימיטש
 רעבָא ,גנוטייצ רעד רָאפ טײטש סע רַאפעג ַא רַאפ סַאװ ןובשחו-ןיד
 .ןקערשּפָא ןזָאל טלָאװעג טינ ךיז ןבָאה ייז

 ַאזַא ףיוא טיירג ןעוװעג טינ ןענעז ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד
 ךיוא לָאז "טנייה, רעד זַא ,ןקריוו וצ טימַאב ךיז וליפא טָאה'מ .טירש
 סָאװ ,סָאד ןקורד טינ ןוא הנכס רעד ףיוא גנוטייצ יד ןלעטשסיוא טינ
 טָאה "טנעמָאמ, ןופ רעגעלרַאפ יד ןופ רענייא .טינ טסייה טכַאמ יד
 יו ןבירשעגרעטנוא ןעװעג זיא סָאװ ,עזװַאג ןרהא וצ טרינָאפעלעט
 "טנייה, רעד יװ ,?גָאט, םעד ןופ רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד
 וצ העדב טָאה גנוטייצ יד סָאװ טגערפעג ןוא ,ןסייהעג ץלַא ךָאנ טָאה
 ןבָאה רעגעלרַאפ ןוא רעטעברַאטימ יד זַא ,ךיז קידנסיוורעד .ןָאט
 רעגעלרַאפ-?טנעמָאמ,, רעד טָאה ,עיצַאלעּפרעטניא יד ןקורד וצ ןסָאלשַאב
 ןלָאז יז רעטעברַאטימ יד ףיוא ןקריוו לָאז רע זַא ,ןעזװַאג וצ טרילעּפַא
 טכעלנעזרעּפ סעזוװַאג ףיוא ןגָאלשעג וליפא טָאה רע ."רענייב יד ןטיה; ךיז
 טָאה, :טהנעטעג רע טָאה ,"סָאד ריא טפרַאד סָאװ וצ, :ןטנעמיטנעס
 ןיא ןצעזנייא רעדיוװ ךייא ךָאד טעוװ'מ ,רעדניק ןוא בייוו ףיוא תונמחר
 ןיז טינ טעװ סע ןוא ןרעװ טכַאמרַאפ טעװ גנוטייצ יד .עמרוט
 ."הסנרּפ ןייק

 -רעטניא רעד ןופ טסקעט ןלופ םעד טקורדענּפָא טָאה "גָאט; רעד

 ןיײיטשלעקניפ םיײח

 ןעמוקעג זיא טלָאמעד .ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא גנוטייצ יד ןוא עיצַאלעּפ
 ,רדסכ ױזַא ןוא "גָאט רעזדנוא, ,"גָאט רעיינ, ,"טנייה רעיינ, ןפיוא ייר יד
 רעד יװ ןעניישרעד טנעקעג רעדיו גנוטייצ יד טָאה םורַא טייצ ַא ןיא זיב
 יד ןייז םש-הנשמ ןופ רודעצָארּפ יד זַא ,ןבעגוצ ףרַאד'מ ."טנייה,
 טפרַאדעג ןעמ טָאה עטיב ַא .ךַאז עטושּפ ַאזַא ןעוועג טשינרָאג זיא גנוטייצ
 רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעיינ רעד ,טכַאמ רעד וצ ןגָארטנײרַא
 טגָארט רע זַא ןביירשרעטנוא ןוא ןרירטסיגער טפרַאדעג ךיז טָאה
 ןעמ טָאה ןַאב רעד ףיוא ,טלַאהניא ןטקורדעג םעד רַאפ תוירחא יד
 "רעיינ; רעד ןופ עיצידעּפסקע רעד ןגעװ גנודלעמ ַא ןכַאמ טפרַאדעג
 ןעמ טָאה סעטנָאק-קנַאב יד ,ץניװָארּפ רעד ןיא רענעייל יד וצ גנוטייצ
 ןטעטילַאמרָאפ עשינכעט ערעדנַא ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ןשיוט טפרַאדעג
 םעד טרעדנעעג טָאה'מ ןעוו לָאמ סעדעי ןקידיילרעד טפרַאדעג ןעמ טָאה
 לָאמ עכעלטע ןעשעג טנָאקעג טָאה סָאד ןוא ,גנוטייצ רעד ןופ ןעמָאנ
 .גָאט ךָאנ גָאט לָאמַא ןוא שדוח ַא

 רַאפ סעצָארּפ ַא טַאהעג "טנייהאע רעד טָאה 1919 לירּפַא ןיא
 עשילוּפ סָאד סָאװ ,הטיחש רעקיטולב רעד ןגעװ םיטרּפ יד ןקורד
 טלָאמעד ןענעז ןדיי 237 .קסניּפ טָאטש רעד ןיא טכַאמעג טָאה רעטילימ

 ןענעז הטיחש רעקסניּפ רעד ןופ ןדנעטשמוא יד .ןרָאװעג ןסָאשרעד
 טָאה קסניּפ ןיא "ןויצ-יריעצ, עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד :עכלעזַא ןעוועג
 סע ױזַא יו םעד ןגעוו 1919 לירּפַא ןטי5 םעד גנולמַאזרַאפ ַא ןפורעג
 ןבָאה עקירעמַא ןיא טײלסדנַאל סָאװ ,טלעג סָאד ןרעוװ טליײטרַאפ לָאז
 ןעמוקעגנָא זיא םיצולּפ .טָאטש רעייז ןיא ןדיי עמערָא יד רַאפ טקישעג
 -עגסױרַא ,ריציּפָא ןַא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעטילימ גנולײטּפָא ןַא
 רעיומ ַא ייב יז טלעטשעגסיוא ,סַאג רעד ףיוא ןטסינויצ עגנוי יד ןבירט
 ןַא ןָא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז עלַא .ןסיש רענלעז יד ןסייהעג ןוא
 ,ןעוועג זיא דיירסיוא רעד .לייטרוא ןַא ןָא ,טכירעג ַא ןָא ,גנושרָאפסיױא
 -ירעמַא רעד ןופ הקולח רעד ןגעװ ןעוװעג טינ זיא גנולמַאזרַאפ יד זַא
 ,לרעמעק שיטסינומָאק ַא ןופ גנוטַארַאב עמייהעג ַא רָאנ ,עציטש רענַאק
 .קסניּפ ןיא טכַאמ עשיליוּפ יד ןריטָאבַאס וצ רענעלּפ טכַאמעג טָאה סָאװ

 ןכעלריפסיוא ןַא ןקורד רַאפ ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא "טנייה, רעד
 ןוא טיילעגנוי עשיטסינויצ עקידלושמוא יד ןופ דרָאמ ןגעוו טכירַאב
 תועידי עשלַאפ ןכעלטנפערַאפ רַאפ ןרָאװעג טגָאלקעגנָא זיא גנוטייצ יד
 .הכולמ רעשיליוּפ רעד ןופ ןדָאש םוצ

 ןרָאא יד .המחלמ עשיטסיװעשלָאב-שילוּפ יד ןָא ךיז טקור סע
 עטכישעג רעד ןיא ןבירשרַאפ ןרערט ןוא טולב טימ ןרעוו 1920--9
 ןדיי עקידלושמוא רעטרעדנוה ןענעז רעדיוו .ןדיי עשילױּפ יד ןופ
 ןיא ןוא ןעמָארגָאּפ ןיא טעדנּוװרַאפ רעטנזױט .,ןרָאװעג טעגרהעג
 ןענעז ןעמיײה עשידיי .דנַאל סָאד טציילפרַאפ ןבָאה סָאװ ,?ןסעצסקע;
 עטעדניברַאפ ערעייז ןוא רענלעז עשיליוּפ ,בורח ןרָאװעג {ײװנסַאמ
 שטיוװוָאכַאלַאב-קַאלוב לַארענעג ןוא ַארוילטעּפ ןַאמַאטַא ןופ סעקַאמַאדיײה
 רעד .ןעיירעביור ןוא ןעיירעדרעמ ןיא ערעדנַא יד ענייא רעביא ןגייטש
 -מוא רעד ןופ םיטרּפ ןוא רעדליב יד טלעװ רעד רַאפ טגנערב ?טנייה;
 .טריקסיפנָאק רדסכ רַאפרעד טרעוו ןוא דָאב-טולב רעכעלרעהפיוא

 סעקיװעשלָאב יד טימ המחלמ יד .רָאי ַא ךָאנ רָאי ַא קעװַא זיא ױזַא



 ןדיי ײב גנוטייצ ַא -- "טניײה,

 ןגעק רָארעט רעד רעבָא ,טקידנעעג טַאהעג גנַאל ןיוש ךיז טָאה
 עכעלטפַאשטריװ יד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא סע .טרעהעגפיוא טינ טָאה ןדיי
 רעד ןופ תודוסי יד ןבָארגעגרעטנוא טָאה סָאװ ,קיטילָאּפ-סגנוטָארסיױא
 ,טשיוטעג ךיז ןבָאה ןעגנוריגער .ןדיי יד ןופ ץנעטסיזקע רעשימָאנָאקע
 סעיצַאקסיפנָאק יד רעבָא ,קעװַא עטלַא יד ,ןעמוקעג ןענעז ןרָאטסינימ עיינ
 סע .טלעטשעגּפָא טינ ךיז ןבָאה "טנייה, ןגעק ןפָארטש יילרעלכ ןוא
 עכעלטע ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא "טנייה, רעד ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענעז
 .גָאט ַא לָאמ

 סע רעמ סָאװ ,שיטימעסיטנַא ןעוװעג זיא גנוריגער יד רעמ סָאװ
 ןיא טרָאװ ןופ טייהיירפ יד ןרָאװעג טקירדרעטנוא ןײמעגלַא ןיא זיא
 -ענשרַאפ ַא טימ טישעג "טנייה? ןגעק סעיסערּפער יד ךיז ןבָאה ,דנַאל

 ןגעוו תמא םעד ןבירשעג טָאה גנוטייצ יד סָאװ רַאפרעד ,ָאּפמעט ןטרעל

 ןופ גנוטלַאװרַאפ יד רעטעּפש ןוא רעגעלרַאפ יד .ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידיי
 ןופ ןעמענ עטרירטסיגער עכעלטע סַאּפַאז ןיא טַאהעג ןבָאה "ײנ-טלַא;
 .טכַאמרַאפ ןרעװ רעדיו טעװ ?טנייה , רעד לַאפ ןיא ,ןעגנוטייצ

 ןוא סעיסערּפער יד ןגעק ןציש טוװרּפעג ךיז טָאה "טנייה,; רעד
 -סקע; ןרָאװעג ןענעז ןעמָארגָאּפ .טייהרעטלעטשרַאפ ןבירשעג לָאמטּפָא
 ףיוא זמר ַא ןעװעג זיא "?עטנּפָאװַאב , ,"ןשינעעשעג, רעדָא ,"ןסעצ
 ,ןטנַאיצילָאּפ רַאפ --- "עטרידנומ, ןוא ,ןדיי ןלַאפַאב ןענעז סָאװ ,ןטַאדלָאס
 קיּור ךיז ןבָאה רעדָא ,ןלַאפנָא יד ןיא ןעמונעג לייטנָא ןײלַא ןבָאה סָאװ
 טשינרָאג טָאה סע רעבָא .טריבַאר ןוא ןגָאלשעג ןרעוו ןדיי יו טקוקעגוצ
 ןטָאשעג רעטייוו ךיז ןבָאה ןעגנוָארד ןוא סעיצַאקסיפנָאק יד .ןפלָאהעג
 .גנוטייצ רעד ףיוא

 טלָאװעג ןבָאה ייז ןעוו סרעטסיימ ןעוועג ןענעז עטמַאַאב עשילּפ
 קיגנעהּפָא ןעוועג ןענעז ןדָאטעמ ערעייז ."טנייה, םעד ןקירדרעטנוא
 רימ ."טנייה; םעד ןפָארטשַאב טלָאװעג ןבָאה ייז רעוװש יוװ ןופרעד
 טנעקעג ןבָאה יײז טריניפַאר טייו יוװ ףירגַאב ַא ןבעג ןווּורּפ ןלעװ
 .ןעלטימ עוויסערּפער יד ןביילקוצ ןיא ןייז

 יד רָאנ יװ זַא ,גָאזנָא ןַא טַאהעג טָאה עשרַאװ ןיא עסערּפ יד
 ןופ ןרַאלּפמעזקע ןעצ עטשרע יד ןעמ ףרַאד ,ןקורד ןָא טביוה ןישַאמ
 טָאה רָאזנעצ רעד ןעוו זיא .רוזנעצ רעד ןיא ןעגנערב גנוטייצ רעד
 גָאט םענעי דָארג זיא טכַאמ יד ןוא ךַאז הפירט ַא סעּפע ןענופעג
 דלַאב רע טָאה ,ןדָאש ןלעירעטַאמ ןסיורג ַא ןָאטוצנָא ןסיוא ןעוועג טינ
 טרעװ גנוטייצ יד זַא ,טגָאזעגנָא ןוא עיצקַאדער ןיא טרינָאפעלעט
 ןענעז ןרַאלּפמעזקע ךס ןייק .אטח םענעי רעדָא םעד רַאפ טריקסיפנָאק
 ,טביולרעד טָאה טייצ יד ןעוו זַא טרפב ,ןרָאװעג טקורדעג טינ לייוורעד
 דלַאב טָאה'מ .רָאזנעצ ןופ עיצקַאער רעד ףיוא טרַאװעג ןעמ טָאה
 רעד .גנַאג ןיא ןישַאמ יד טזָאלעג ןוא עגַאלפיוא רעדנַא ןַא טיירגעגוצ
 רעד זַא ,ןפערט וליפא טגעלפ לָאמַא .ןדיילרעד וצ ןעוװעג זיא קזיה
 ןעוו סנגרָאמוצ טשרע -- ?שילָאבמיס; ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא רעמונ
 .ןרָאװעג טפיוקרַאפ גנַאל ןיוש זיא גנוטייצ יד

 יד זיב טרַאװעג טָאה רָאזנעצ רעד ןעוװ ,ןעוועג זיא רעגרע ךס ַא
 -רַאפ ,טקורדעגּפָא ןרָאװעג זיא עגַאלפיוא (רעצניװָארּפ) עטשרע עצנַאג
 יײצילָאּפ טרַאװעג ןיוש טָאה טרָאד .ןַאב רעד וצ טקישענּפָא ןוא טקַאּפ

 ןטעבעג טינ רָאזנעצ םעד טָאה'מ לפיוו .ןעגנוטייצ יד ןעמונעגוצ ןוא
 טינ טָאה ,טלעטשעגוצ טרעוו יז יװ לענש ױזַא גנוטייצ יד ןענעייל וצ
 ןיײק ָאטשינ זיא ןלױּפ ןיא זַא ןעװעג זיא רעפטנע רעד .ןפלָאהעג
 .ןקורד וצ טינ סָאװ ןייטשרַאפ ןיילַא ףרַאד'מ ןוא רוזנעצ עוויטנעווערּפ
 ךעלנייּפ רָאג ןעװעג זיא סָאװ ,רוזנעצ ןופ םרָאפ ַא ןעװעג זיא סָאד
 ןעוו ,רעיײט רעייז ןעוועג ךיוא זיא יז .ןרָאי יד ןעגנַאגרעד טוג זיא ןוא
 וצ טקיליװַאב טינ ןוא גנוטייצ יד טריקסיפנָאק טָאה רָאזנעצ רעד
 סָאװ ןפערט ןײלַא טזומעג עיצקַאדער ןיא טָאה'מ .סָאװרַאפ ןגָאז
 רעמָאט .טכַאמ רעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןעוועג ןח-אשונ טינ טָאה ךעלטנגייא

 (ןוני) ןאמלעדניא השמ

 ,"טנייה , ןופ רַאטערקעס-עיצקַאדער
 ןברוח םענופ היאר-דע ןַא

 גנוטייצ רעד ןופ

 -נָאק לָאמַארעדיװ עגַאלפיוא עיינ יד זיא ,ןפָארטעג טכעלש ןעמ טָאה
 זיא סע זיב ,גנַאל ױזַא ןעגנַאגעגנָא זיא ליּפש יד .ןרָאװעג טריקסיפ
 ןלעפעג טינ ןענעז סָאװ ,תורוש יד ןקיטייזַאב ןוא ןעניפעג וצ ןעגנולעג
 .רָאזנעצ םעד ןרָאװעג

 סעיסערּפער עלעירעטַאמ ןופ םרָאפ עטסרעיײט ןוא עטסרעווש יד
 רעד .בוט-םוי ברע ןוא קיטיירפ סעיצַאקסיפנָאק יד ןעװעג ןענעז
 רעד ןוא ןטייז 16 ןיא ןעניישרעד טפָא געט יד ןיא טגעלפ "טנייה,
 ןיא .ןרַאלּפמעזקע טנזױט 70 ןוא 60 ןשיװצ ןפָארטַאב טָאה שזַאריט
 רעמ טכַאמעגסיוא ןרעמונ עקיזָאד יד ןבָאה גנוטייצ רעד ןופ טעשזדוב
 םרוג תמאב טָאה עיצַאקסיפנָאק יד ןוא תוסנכה יד ןּופ לטירד ַא יװ
 טרַאװעג טָאה טכַאמ יד ןעוו ,ןלַאפ יד ןיא טרפב ,קזיה ןסיורג ַא ןעוועג
 ןגָאז טלָאװעג טינ רעדָא ,טקורדעגּפָא ןרָאװעג זיא גנוטייצ יד זיב
 .ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא גנוטייצ יד סָאװרַאפ

 יד גנוטיײצ רעד ןופ ןקיטיײיזַאב וצ ןעוװעג גונעג זיא ןרָאי עגנַאל

 עסייוו ןזָאלרעביא ןוא לקיטרַא ןצנַאג םעד רעדָא תורוש עטריקסיפנָאק

 ןעמוקעג זיא רעטעּפש .עגַאלפיוא רעטקורדעגּפָא-שירפ רעד ןיא ןקעלפ
 טָאה'מ ןוא טביולרעד טינ רעמ ןענעז ןקעלפ עסייוו זַא ,גנונעדרָארַאפ ַא
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 זיא הנווכ יד .לַאירעטַאמ םעיינ ןלעטשנַיירַא לענש רעד ףיוא טפרַאדעג
 טרירוזנעצ זיא גנוטייצ יד זַא ,ןסיוו טינ לָאז טלעוו יד זַא ,ןעוועג תועמשמ
 .ןרָאװעג טריקסיפנָאק ןוא

 ןבָאה סע רעייט יוװ ןוא רוזנעצ יד ןעװעג זיא סע טריניפַאר יו
 עקיצנייא סָאד ןעוועג טינ טייוו סָאד זיא ,סעיצַאקסיפנָאק יד טסָאקעג
 ןפָארטשַאב וצ טעדנעװעגנָא ןבָאה ןעגנוריגער עשילוּפ יד סָאװ לטימ
 גנודניפרעד יד ןעוװעג זיא ןעלטימ ערעדנַא יד ןופ רענייא ."טנייה, םעד
 ןשיליוּפ םוצ ןלַאװ עטשרע יד תעב ,1928 ןיא ."ןטיפוס עקידלקָאש; ןופ
 -ליּפ ףעזוי לַאשרַאמ ןופ שינערעקרעביאייַאמ רעד ךָאנ טנעמַאלרַאּפ
 ,עטסיל-ןטַאדידנַאק ענעגייא ןַא טלעטשעגסױרַא ײטרַאּפ ןייז טָאה ,יקסדוס
 זיא הנווכ יד .ןדיי יירד רעדָא ייווצ טרירוגיפ ןבָאה סע רעכלעוו ףיוא
 עשידיי יד ןופ ןטַאדידנַאק יד ןופ ןעמיטש עשידיי ןעיצוצּפָא ןעוועג
 ןטַאדידנַאק-סגנוריגער עשידיי יד טפמעקַאב טָאה "טנייה, רעד .ןעײטרַאּפ
 יד .ןעײטרַאּפ עשידיי עמיטיגעל יד ןופ ןטַאדידנַאק יד טציטשעג ןוא
 .לענש ןעוועג זיא גנוריגער רעד ןופ עיצקַאער

 ןיא ןעמוקעג לָאמַאטימ זיא ,גָאזנָא ןקידרעירפ ַא ןָא ,גָאט ןסיוועג ַא
 ַא טימ יז ןענעז ןעמוקעג .25 ןַאמ ַא ,עטמַאַאב הנחמ ַא ןײרַא "טנייה;
 עלעיצעּפס ַא ןענעז ייז זַא ,טגָאזעג ןוא ,רעדליּפעג ַא טימ ,למוט
 עשרַאװ טָאטש רעד ןופ עיסימָאק-יוב רעד ןופ תוחילש ןיא עיסימָאק
 יד טול גנונעדרָא ןיא שינכעט זיא יירעקורד יד יצ ןרילָארטנָאק וצ
 יד ןוא ןטיפוס יד יצ ןכוזרעטנוא זיא עבַאגפיוא רעייז .םיללכ עלעיציפָא
 ןוא קרַאטש גונעג ןענעז ןגיטש יד יצ ,טינ ךיז ןעלקָאש סעגָאלדָאּפ
 יירעקורד יד יצ ןרילָארטנָאק ןליוו ייז .הפירש ַא ןופ לַאפ ןיא רעכיז
 יד יצ ,טוג ןטעברַא ןרער-עיצַאזילַאנַאק יד יצ ,רעטצנעפ גונעג טָאה
 יצ ןוא ,תונקת יד טול ןענעז סעיצַאלַאטסניא עשירטקעלע ןוא זַאג
 ץעזעג סָאד יװ ױזַא ,גנונעדרָא ןיא ןעגנוגנידַאב עשינעיגיה יד ןענעז
 .טרעדָאפ

 ןענעכערוצּפָא ןסָאלשַאב טָאה טכַאמ יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סע
 עטמַאַאב יד ןוא ,ןלַאװ יד וצ גנולעטש ןייז רַאפ ?טנייה, ןטימ ךיז
 ,ןטרַאװרעד ןָאק גנוטייצ יד סָאװ גנונערָאװ ַא יו ןרָאװעג טקישעג ןענעז
 .םורפ ןוא טוג ןרעװ טינ טעוװ יז ביוא

 טלעטשענּפָא זיא עיצקַאדער ןוא יירעקורד רעד ןיא טעברַא יד
 עטמַאַאב עטקישעגנָא יד סָאװ טקוקעג גנונַאּפש ןיא ןבָאה עלַא .ןרָאװעג
 רעדעי ,קיאור ,ךעלעמַאּפ .טלייאעג טינ ירמגל ךיז ןבָאה ייז ןוא .ןעוט
 -ליפ ,טעקשושעג ךיז ,"טשרָאפעג, ייז ןבָאה טעטילַאיצעּפס ןייז טיול
 עקיניײא .ךעלכיב-ץיטָאנ ןיא ןבירשעג ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג קיטייד
 יד ,סעגָאלדָאּפ יד ןטסָאמעג ןבָאה ערעדנַא ,ןטיפוס יד ןטסָאמעג ןבָאה
 .ןרער יד ןעוועג קדוב ,ןריט יד ןוא רעטצנעפ

 יז ןבָאה ,קעװַא ןענעז יז ןעוו .גָאט רעצנַאג ַא ייברַאפ זיא ױזַא
 טרַאװרעד סָאװ ,לרוג ןגעוו טייקרעכיזמוא ןיא טזָאלעגרעביא ןעמעלַא
 ןופ ןעמ טָאה רעמ .ןעשעג טינ ךַאז ןייק זיא סע רעבָא .גנוטייצ יד
 ,ןסיוו טזָאלעג רעבָא טָאה'מ .טרעהעג טינ "?עיסימָאק רעלעיצעּפס, רעד
 ..טינ ביוא לייוו ,רענייב יד ןטיה רעסעב ךיז לָאז ?טנייה, רעד זַא

 ,רעטעּפש ןגעלפ ,"?עיסימָאק, רעד ןופ ךוזַאב-ןסַאמ ןקיזָאד םעד ךָאנ

 ןיימשלעקניפ םייח

 ,עטמַאַאב ענלצנייא רעדָא ,סעיסיּמָאק ערענעלק ןעמוק ,טייצ וצ טייצ ןופ
 וליפא טָאה סע .ןטנָאמער ערעייט ענעדישרַאפ ןענעדרָארַאפ ןגעלפ סָאװ
 רעסיורג רעד זַא ,"ןענופעגסיוא;, טָאה עיסימָאק ַאזַא ענייא זַא ,טריסַאּפ
 ,ןענופעג ךיז טָאה ?טנייה; רעד ּוװ ,8 ענדָאלכ ףיוא רעױט-רָאפנײרַא
 ןבָאה סָאװ ,ןריט עבלַאה ייווצ טַאהעג טָאה רע שטָאכ ,לָאמש וצ זיא
 .רעיוט ןופ טיירב רעצנַאג רעד ןיא טנפעעג ךיז

 טריפעגקעווַא ןפָא ןבָאה םישרוי ענייז ןעוו ,טיוט סיקסדוסליּפ ךָאנ
 לָאמ עכעלטע ןענעז ,םיכרד עשיטסיסַאר ןוא עשיטסישַאפ ףיוא ןלוּפ
 -רעטנוא ןופ סעדנַאב ."טנייהא ןפיוא ןלַאפנָא עשיזיפ ןרָאװעג טכַאמעג
 ןשיטביירש ןכערבעצ ,ןביוש ןקַאהסיוא ןגעלפ סענַאגילוכ עטקישעג
 יד .ןּפיטָאניל יד ןכערבעצ ןוא ץַאז םעד ןטישעצ רעדָא ,ךעלקנעב ןוא
 -רַאטַימ .רעלַאפנָא יד ןעניפעג "טנעקעג טינ; לָאמ ןייק טָאה יײצילָאּפ
 ןָאפעלעט ןכרוד טָארדעג טָאה'מ .ןרעוו טריזירָארעט ךיוא ןגעלפ רעטעב
 עּפורג ַא טָאה הפוקת רענעי ןיא .תוחּפשמ ערעיײז ןוא אפוג יז
 ערעלוגער ַא טלעטשעגנייא ןוא טריזינַאגרָא ךיז טיילעגנוי עשיטסינויצ
 .?טנייה, ןיא הרימש

 רעגַאל ןיא ןרעוו טקישרַאפ ןלעװ רעטעברַאטימ יד זַא ,גנוָארד יד
 עשיטילָאּפ עריא ןטלַאהעג טָאה גנוריגער יד ּוװ ,ַאקזוטרַאק-ַאזערעב ןיא
 ןָא ןוא גנושרָאפסיױא ןַא ןָא ,ןעגנוגנידַאב עכעלשטנעממוא ןיא רענגעק
 רעד .לַאטורב ןוא ןפָא ןרָאװעג טכַאמעג לָאמ ןייא טינ זיא ,טכירעג ַא
 טגעלפ רע .ןייטשרַאפ וצ ןבעג קיטיידייווצ טשינרָאג סָאד טגעלפ רָאזנעצ
 ןיא ץזָאלנײרַא ךיז ,ןינע ןקיטכיוו-טינ ַא ןגעוו טשרמולכ ןרינָאפעלעט
 ריאק :ןפרַאװנײרַא טינ-ריד ,טינ-רימ ױזַא ןוא סעומש םענײמעגלַא ןַא
 ןיא ןרעװ טקישרַאפ טעװ ריא זַא ,ביל ןייז סָאד טעװ רימ זַא ,טניימ
 רעד זַא ,ןעועג זיא הבוט הצע ןייז .7? רעגַאל .ַאקזוטרַאקדַאזערעב
 ..ןשקע ןייק ןייז טינ ףרַאד "טנייה;

 טַאהעג גנוריגער יד טָאה ןפָארטש ןופ טייק רעכעלדנעמוא רעד ןיא
 ךיז טָאה גנוטייצ יד רעכלעוו רַאפ ,ףָארטש ןייא ךָאנ "טנייה, ןרַאפ
 ןוא םיתב-ילעב יד רעירפ .ןרעיײטש יד ןעוועג ןענעז סָאד .טיהעג רעייז
 ןלָאצ וצ ץלַא ןָאטעג ןבָאה ?ײנ-טלַא; ןופ גנוטלַאװרַאפ יד רעטעּפש
 גָאט ןייא טכַאמ יד טלָאװ רעבָא ,ךעלטקניּפ ךעלגעמ טייוו יװ ןרעייטש
 ןעוועג טינ גנוטייצ יד טלָאװ ,ןרעייטש עלַא לָאמַאטימ ןענָאמ ןסָאלשַאב
 ןעמענוצרעביא געוו םעד טנפעעג ריא רַאפ טלָאװ סָאד .ןלָאצַאב וצ תלוכיב
 ןַא יו גנוטייצ רעד ןופ ףוס םעד טײטַאב טלָאװ ןוא ?טנייהש םעד
 .ןַאגרָא-עסערּפ רעשידיי רעקיגנעהּפָאמוא

 טעמתחרַאפ "טנייה, ןופ יירעקורד יד זיא 1924 לירּפַא ןט-1 םעד
 עלעיציפָא יד ןופ ןריט עלַא .גנונערָאװ רעקידרעירפ ַא ןָא ןרָאװעג
 זיא סע .רעיײטשרָאפ-"טנייה, יד רַאפ טכַאמרַאפ ןעוװעג ןענעז ןטמַא
 טקישעגּפָא טָאה רעטמַאַאב ןייא .ןדער וצ ןעמעוו וצ ןעוועג טינ טושּפ
 ןופ טינ ןסייוו יז זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג ןבָאה עלַא ,ןטייווצ םוצ
 ַא רעבירַא זיא סע .גָאט ַא ךָאנ גָאט ַא ןעגנַאגעג זיא ױזַא .ןגָאז וצ סָאװ
 רָאנ טינ .טכַאמרַאפ ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא יירעקורד-?טנייה; יד ןוא ךָאװ
 גַאלרַאפ רעד סָאװ ,סעבַאגסיוא יד ןופ ענייא ןייק רָאנ ,ןײלַא ?טנייה, רעד
 ןעגניד .ןרעװ טקורדעג טנָאקעג טינ טָאה ,ןבעגעגסיורַא טָאה *ײנ-טלַא;



 ןדיי יב גנוטײצ ַא -- "טנייה;

 ןיא יירעקורד םוש ןייק .ךעלגעממוא ןעוועג זיא יירעקורד רעדנַא ןַא
 ערעדנַא יד טינ ןוא "טנייהא םעד טינ ןקורד טלָאװעג טינ טָאה עשרַאװ
 "קנּוװ; ַא ןבעגעג ייז טָאה'מ זַא ,קפס ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .סעבַאגסיוא
 ."טנייה, ןרַאפ ןטעברַא וצ טינ

 װַאלצַאװ טַאטוּפעד רעשידיי רעד טָאה ?טנייה, םעד טעװעטַארעג
 טָאה "טנייה, רעד .רעגַאל-עיצַאנַאס םוצ טרעהעג טָאה סָאװ ,יקצילשיוו
 עשידיי ןיא גנולעטש רעקיביגכָאנ ןייז רַאפ טריקיטירק ןיקצילשיוו
 ,רעייטשרָאפ ןשידיי ןעמיטיגעל ַא יו טכַארטַאב טינ םיא ללכב ןוא םינינע
 ויטַארעּפָאָאק ןופ ןעמָאנ ןיא םיא טָאה ןייטשלעקניפ םייח ןעוו רעבָא
 וצ טגָאזעגוצ רע טָאה ,הרצ-תע ריא ןיא גנוטייצ רעד ןפלעה ןטעבעג
 רע טָאה סנגרָאמוצ ףיוא ,ךעלקריוו ןוא .ןענָאק טעװ רע סָאװ ןָאט
 "טנייה ,, ןטימ ןפמעק וצ דימ ןרָאװעג זיא גנוריגער יד זַא ,ןסיוו טזָאלעג
 ףוס ַא ןכַאמ לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא ןסָאלשַאב רעבירעד טָאה ןוא
 ענייז ןזומ ,ןריטסיזקע רעטייוו ליוװ גַאלרַאפ רעד ביוא .גנוטייצ רעד וצ
 זַא ,עיצַארַאלקעד ַא ןביירשרעטנוא סרעטלַאװרַאפ עכעלטרָאװטנַארַאפ
 .סעיצַאקילבוּפ ענייז ןיא ןרעוװ טריקיטירק טינ רעמ טעװ גנוריגער יד
 -לכ-ףוס .ןבעג טלָאװעג טינ "טנייהא רעד טָאה עיצַארַאלקעד ַאזַא רעבָא
 ןעמענוצּפָארַא טכַאמ רעד ייב טלעוּפעג יקצילשיװ טַאטוּפעד טָאה ףוס
 רעד ןָא לירּפַא ןט-9 םעד ןרָאװעג טנפעעג זיא יירעקורד יד .הריזג יד
 .עיצַארַאלקעד-טעטילַאיָאל רעטרעדָאפעג

 טָאה "טניײה, םוצ גנוריגער רעד ןופ גנולעטש עכעלטנייפ יד
 ןרָאװעג רדסכ זיא גנוטייצ רעד ןופ טעברַא יד .טרעהעגפיוא טינ
 לָאצ עסיורג ַא טַאהעג טָאה "טנייה, רעד :ליּפשיײב ןייא .רערעווש
 ןיא סרעדנוזַאב ,דנַאלסױא ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק ןוא רעטעברַאטימ
 ןעוועג רעקרַאפ-עטולַאװ רעד זיא ןליופ ןיא .לארשי-ץרא ןוא עּפָארײא
 "טנייה, םעד טָאה גנוריגער יד ןוא ,טצענערגַאב רעייז ןוא טרילָארטנָאק
 יד .רעטעברַאטימ עשידנעלסיוא ענייז תוריכש ןקיש וצ טביולרעד טינ
 ןרינעוורעטניא ,ווירב ןביירש טגעלפ וויטַארעּפָאָאק ןופ גנוטלַאוורַאפ
 ןלעיצעפס ַא טלעטשעגנָא וליפא ןוא ןענַאגרָא-סנַאניפ עקירעהעג יד יב
 ןעוועג זיא הריזג יד .טסיזמוא ןעוועג זיא ץלַא רעבָא ,טַאקָאװדַא
 טימ ,'טניה, רעד .לטימ-ףָארטש שיטילָאּפ ַא ןופ םרָאפ ַא
 -אב ַא טכַארבעגנײרַא טָאה ,דנַאלסױא ןיא עיצַאלוקריצ רעסיורג ןייז
 טרָאפ רעד ןיא ןליוּפ ןקירעגנוה-עטולַאװ ןיא ןרַאלָאד עמוס עדנטייד
 גנוטיידַאב ַא רַאפ סָאװ רעבָא ,סעמַאלקער ןוא עיצפירקסבוס ןופ
 טכוזעג טָאה עכלעו ,טכַאמ רעד ןופ ןגיוא יד ןיא טַאהעג סָאד טָאה
 רעד רַאפ ?ןבעל סָאד רעש "טנייה, םעד ןכַאמ וצ ױזַא יו ועלטימ
 טָאה'מ לייוו ,רַאפרעד ךיוא רעווש רעייז ןעוועג הריזג יד זיא גנוטייצ
 סָאװרַאפ רעטעברַאטימ עשידנעלסיוא יד ןביירש טנָאקעג טינ וליפא
 א .תוריכש רעייז ןעמוקַאב טינ ןענָאק ייז

 רעד טגעלפ טרילפ ןשיטסירעלטיה-שיליוּפ םעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 -נענרעד רעד ןגעק ןביירש רַאפ רָאנ טינ ןרעוװו טריקסיפנָאק ?טנייה;
 ןלַאירעטַאמ ןקורד רַאפ וליפא רָאנ ,ןעגנוריגער עדייב יד ןשיוװצ גנורעט
 גנירעג ןעוו ןוא .דנַאלשטַיידייצַאנ ןיא ןדיי יד ןופ ןעגנוגלָאפראפ יד ןגעוו
 טריקסיפנָאק "טנייה , רעד טגעלפ ,ןליוּפ ןייק ןעמוקעג ןענעז סלעבעג ןוא

 רַאפ גנוריגער יד טריקיטירק ןבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא ןקורד רַאפ ןרעוו
 -פיוא ןענעז ייז רעכלעוו טימ טײקכעלטנײרפטסַאג רעקיצרַאהטיירב רעד
 ןגעוו גַאלשרָאפ ןטימ סױרַא זיא "טנייה, רעד ןעוו .ןרָאװעג ןעמונעג
 יד זיא ,דנַאלשטיײד:-יצַאנ ןגעק טָאקיָאב ןכעלטפַאשטריװ ַא ןריזינַאגרָא
 ןעלקיטרַא ,ןפורפיוא-טָאקיָאב ןקורד רַאפ ןרָאװעג טריקסיפנָאק גנוטייצ
 .תועידי ןוא

 טעשזדוב רעד זַא .ןעװעג זיא תופידר יד ןופ טַאטלוזער רעד
 ,עטוג ןעוועג ןענעז ןטפעשעג יד .רעכיז ןעוועג טינ זיא גַאלרַאפ ןופ
 ,טוג ןעװװעג, זיא סעבַאגסיוא ענייז ןוא "טנייה; ןופ שזַאריט רעד

 ןַאמטסוי השמ

 (עלעשטיא ,ןָאזשואי .ב)
 ןוא רָאטקַאדערטימ

 "טנייה , ןיא טסינָאטעילעפ-טּפיױה

 ויטַארעּפָאָאק ןופ גנוטלַאװרַאפ יד .קידיײל ןעװעג זיא עסַאק יד רעבָא
 תוקזיה עלעירעטַאמ יד ןקעד וצ דנָאפ ןלעיצעּפס ַא ןפַאש טזומעג טָאה
 טעשזדוב ןיא זיא קעווצ םעד רַאפ .סעיצַאקסיפנָאק עקידרדסכ יד ןופ
 ,הסנכה רעכעלטנכעוו רעד ןופ 20 ןופ עמוס ַא ןרָאװעג טלעטשעגנײרַא
 .תוקזיה יד ןופ לייט םעניילק ַא שטָאכ ןקעד וצ וורעזער ַא יו

 לופ "טנייה, רעד זיא ,1929--1926 ןופ הפוקת רערעטיב רעד ןיא
 ןוא ןעמָארגָאּפ ,ןעורמוא עשידיי-יטנַא ןופ ןעגנובײײרשַאב טימ ןעוועג
 -ידיי רעד וצ ןפורפיוא טייז רעטשרע רעד ףיוא טקורדעג ןוא ןעיירעביור
 ןוא ןטסעטָארּפױסַאמ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ גנורעקלעפַאב רעש
 טָאה רוזנעצ יד .סעיצַאטסעפינַאמ יד ןבירשַאב ךעלריפסיוא ךָאנרעד
 ןוא גָאטײב לָאמ עכעלטע .טעברַא טימ טנעה עלופ טַאהעג טלָאמעד
 סָאװ סעיצקורטסניא עשינָאפעלעט-גנערטש עיצקַאדער יד טגירק טכַאנייב
 עטסיזמוא ןייק טשינ טרילרַאפ רָאזנעצ רעד .ױזַא יו ןוא ןעוו ,ןביירש וצ
 ןלעיציפָא םעד ףיוא ןטרַאװ רע טסייה ,טריוורענעד ,טגערעגפיוא .דייר
 ןטַאקינומָאק יד רעבָא .טרָאװ קירעביא ןייק ןביירש טשינ ,טַאקינומָאק
 ןפרָאװעג דלוש יד טרעוו טּפָא ,זעיצנעדנעט ןענעז ,תמא םעד טשינ ןגָאז
 .ןשינעעשעג יד טריצָאװָארּפ ןיילַא טשרמולכ ןבָאה ייז זַא ,ןדיי יד ףיוא
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 סָאװ ,םיטרּפ טיג רעדָא ,רַאטנעמָאק ַא סעּפע וצ "טנייה, רעד טיג רעמָאט
 טרעוװ ,רעטרע יד ףיוא ןטנעדנָאּפסערָאק ענעגייא ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז
 .טריקסיפנָאק גנוטייצ יד

 םעד ןגעוו טייקכעלטנפע יד ןרימרָאפניא וצ רערעווש ץלַא טרעוו סע

 -מָאק יד טשימ ןעמ ןעוו רעבָא .ןליוּפ ןיא ןדייל ןדיי יד סָאװ ,םונהיג

 עגנערטש יד ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,רימ ןעניפעג "טנייה, ןופ ןטעלּפ

 ןענופעג ןגעווטסעדנופ גנוטייצ יד טָאה ,סעיצַאקסיפנָאק ןוא ןשינערָאװ
 -טַא רעד ןגעוו ףירגַאב ַא טלעוו רעשידיי רעד ןבעג וצ ױזַא יו ןעלטימ
 .ןדיי עשיליוּפ ןָאילימ יירד ןבעל סע רעכלעוו ןיא ,רעפסָאמ

 -- טכַאמרַאפ רעדיוו גנוטייצ יד טרעוװ 1928 רעבָאטקָא ןט19 םעד
 יד ןָא טמוק רעדיוװ .רָאי בלַאה ַא ןוא 4 ןופ ךשמ ןיא לָאמ ןטייווצ םוצ
 ןעמָאנ ,ןטצונַאב טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא טּפָא רעייז ,ןטלַא םוצ גנוטייצ
 ױזַא טגָאלשעג טרעוו "גָאט רעד; .טכייל טשינ זיא סע רעבָא ."גָאט רעד,
 ףיוא רימ ןענעייל 1939 רַאונַאי ןט1 ןופ רעמונ ןיא ."טנייהא רעד יװ
 זיא עיצקַאדער יד רעכלעוו ןיא ,גנורעלקרעד ַא טייז רעטשרע רעד
 גנוטייצ יד עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב ערעוװש יד ףיוא זמרמ קיטכיזרָאפ
 -נגָאזליפ רעבָא ,רעצרוק רעד ןופ טלַאהניא רעד זיא טָא .ךיז טלגנַאר

 :גנורעלקרעד רעקיד
 טנעמָאמ ַא ןיא 1939 רָאי םעיינ ןופ לעווש יד רעבירַא ןטערט רימ,

 ערעווש ןוא תופידר עמַאזיורג ןייטשוצסיוא טָאה קלָאפ עשידיי סָאד ןעוו
 -רַאפ ךיז ןבָאה טלעוװ רעד ןופ תוחוכ ערעטצניפ עלַא ןעוו ,תונויסנ
 ; עּפָאריײא ןיא םיצוביק עשידיי עלַא טעמכ ןייז וצ שרושה-ןמ-רקוע ןעמונ
 רעקירָאי-יירד ךרעב ַא ןיוש טרעיוד דנַאלמייה ײנ-טלַא רעזדנוא ףיוא ןעוו
 ןופ גנונעפָאה רעטצעל ,רעקיצנייא רעד ףיוא ןוא ףירגנָא רעטנּפָאװַאב
 טייצ ַאזַא ןיא .ןרַאפעג עטסנרע ןרעיול קלָאפ ןשידיי ןטוּורּפעג רעווש
 -ערג גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עלַאנָאיצַאנ יד זיא
 ַאזַא ןיא טָאה גנוטייצ עשידיי יד .זיא סע ןעוװ יװ רערעווש ןוא רעס
 ןקירדוצסיוא תוחילש ענעביוהרעד ַא ןליפרעד וצ דימת יװ רעמ טנעמָאמ
 וצ ךיוא ןוא ,קלָאפ ןופ ןליו ןטשלעפעג טשינ םעד ךעלרע ןוא יירט
 ,דנַאטשרעדיװ ןוא ףמַאק ןופ געוו ןפיוא סע ןריפ וצ ,קלָאפ סָאד ןקעוו
 .גנובעלפיוא ןוא גנויײרפַאבטסבלעז וצ

 -ַאב טסניד ןלַאנָאיצַאנ ןקירָאיב0 רעכעה ןייז טימ טָאה "גָאט רעד;
 זיא רע זַא ןוא גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ תוחילש יד טייטשרַאפ רע זַא ,ןזיוו
 לטיטנרע םעד ןברָאװרעד ךיז טָאה "גָאט; רעד .ןסקַאװרעד ריא וצ
 עלַא רעטנוא טעװ "גָאט; רעד .םוטנדיי ןשילױוּפ ןופ ןַאגרָאטּפױה ןוּכ
 -ָארּפמָאק ,םענעסָאלשטנַא ,ןקיטומ ןופ ןַאגרָא רעד ןביילב ןעגנוגנידַאב
 .?ןלױּפ ןיא טכער עשידיי יד רַאפ ףמַאק ןזָאלסימ

 לטב זיא הריזג יד זיב טרעיודעג לָאמ סָאד טָאה םישדח יירד רעביא
 סָאד ןעמוקַאב 1929 רַאונַאי ןטס23 םעד טָאה גנוטייצ יד ןוא ןרָאװעג
 יד טסייה ןָא רַאונַאי ןטס24 ןופ .ןעמָאנ ריא רעטנוא ןעניישרעד וצ טכער
 ."טנייה , רעדיוו גנוטייצ

 ןריטסיזקע וצ גנוטייצ יד ףיוא טרעה רעטעּפש םישדח ןיינ טימ
 םענעגייא ריא רעטנוא ןברק-המחלמ  ַא ןלַאפעג זיא יז .קיבײא ףיוא
 .רָאי 32 טעמכ קלָאפ ןשידיי םעד יירטעג קידנעניד ,"טנייה, ןעמָאנ

 ןײטשלעקניפ םיח

 *טנייה, ןופ רענעייל רעד

 ןעק'מ סָאװ ,רענעיל ַא טימ ןעועג טשטנעבעג זיא "טנייה; רעד
 עסערּפ רעד ןיא קיטרַאקיצניײא ןעוועג זיא רע זַא ,ןגָאז טסיירד םיא ףיוא
 ,אמזוג ַא יו סָאד טגנילק רשפא .ןדִיי ייב רָאנ טינ ןוא ןליּפ ןיא רָאנ טינ
 גנוטייצ רעד וצ יורטוצ טַאהעג ןבָאה רענעייל יד .טקַאפ ַא זיא סָאד רעבָא
 ענעדישרַאפ ףיוא טקירדעגסיוא סָאד ןבָאה ןוא רעביירש יד וצ ןוא
 רענעייל ןייק ןריולרַאפ טינ טָאה "טנייה, רעד זַא ,ןגָאז וצ גונעג .םינפוא
 טרַאװעג קידלודעג ןבָאה ייז .1922 ןיא קיירטש ןקידעכָאװ-6 םעד ךָאנ
 .גנוטייצ רעייז ףיוא

 ןוא וירב ערעייז טימ גנוטייצ יד טציילפרַאפ ןבָאה רענעייל יד
 טָאה "טנייהפ רעד סָאװ ,ץלַא ףיוא טריגַאער ןבָאה ייז .ןגַארפ יילרעלכ
 ,ןלױּפ ןופ רָאנ טינ ןעמוקנָא ןגעלפ גָאט ַא ווירב רעטרעדנוה .ןבירשעג
 ענעפרָאװרַאפ עטייוו עכלעזַא ןופ ,לארשי-ץרא ,עּפָאריײא ץנַאג ןופ רָאנ
 רעד ?טינ ןענַאװ ןופ ןוא -- ַאװַאי לזדניא סָאד לשמל יװ תומוקמ
 סָאװ ,רענעיײל הנחמ עיײרטעג ַא טייטש ריא רעטניה זַא ,ןײזטסּוװַאב
 עריא וצ וצ ךיז ןרעה ,שפנו בלב גנוטייצ רעד ןבעגעגרעביא ןענעז
 גנוקיטיגרַאפ ַא יו גונעג ןעוועג ןיילַא זיא ,יז יו ױזַא ןטכַארט ,ןעגנוניימ
 רעד ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה "טנייה,; רעד סָאװ ,תורצ יד רַאפ
 .טכַאמ

 ןיא ?טנעמָאמ,; ןופ רעבירַא 1925 ןיא זיא ןָאזשואי .ב ןעװ
 רע ןעוו גנושַאררעביא עסיורג ַא םיא רַאפ ןעוועג סָאד זיא ,"טנייה;,
 זיא רע ."טנייה, ןופ רענעײל יד טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג זיא
 עדייב ןופ רענעייל יד ןשיװצ טסַארטנָאק רעד .ןרָאװעג םמותשנ טושּפ
 סָאװ ןרָאי עלַא יד זַא ,ןגָאז טגעלפ רע .רעשל ןיא ןעוועג זיא ןעגנוטייצ
 טסּוװעג טינ רע טָאה ןעגנוטייצ ןיא טעברַאעג טלָאמעד זיב טָאה רע
 "טנייה, ןיא טשרע .טכַארט רע סָאװ ,ליוו רע סָאװ ,זיא רענעייל ןייז רעוו
 םוצ ,רענעײל םוצ טקעריד טדער רע זַא ,טליפרעד ןָאזשואי .ב טָאה
 ןוא טנעײל רע סָאװ טײטשרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ ןשידיי ןטנעגילעטניא
 .ךעלכַאז ןוא ךעלפערט טריגַאער

 עפיורג ַא ןעװעג טסיצילבוּפ םענערַאפרעד םעד רַאפ זיא סָאד
 טימ ןפוא ןשיטסירעטקַארַאכ ַא ףיוא טריגַאער טָאה רע .שינעבעלרעביא
 -רַא רעד .1908--1928 ךוב-לבוי "טנייה, ןיא לקיטרַא ןקידתובהלתה ַא
 ןָאזשואי .ב סָאװ טָא .(8--7 זיז) * 'טנייה; , ןופ רעזעל רעד; : טסייה לקיט
 :ןבירשעג ןרעדנַא ןשיווצ טָאה

 ןרעסעב םעד ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה 'טנייה, ןיט .;
 טריגַאער ןוא טרילָארטנָאק ןוא טנָאמ ןוא טרעדָאפ סָאװ ,רעזעל ּפיט
 טָאה רעביירש רעד ןכלעוו טימ ,רעזעל ַא ,טייקיניילק רעדעי ףיוא
 ןטלַאה ןײלַא לכ-םדוק ןָאק סָאװ ,רעזעל ַא זיא סָאד .ןריצלָאטש וצ טכער
 ...טייקיגיילק רעכעלטיא ףיוא רע טריגַאער רָאנ טשינ ...טנַאה ןיא ןעּפ ַא
 ןוא רע טקעװ ווירב ענייז טימ ןוא ךַאװ רעד ףיוא טייטש רע רָאנ
 זיא סע סָאװ ףיוא ,ןביירש ףרַאד'מ סָאװ ןגעוו רעביירש םעד טנָאמרעד
 ...ןריגַאער וצ קיטיונ טגנידַאבמוא

 רעקידנעטשבלעז ַא טימ ,העד רעטסעפ ַא טימ שטנעמ ַא זיא סָאד...;
 ,רזַא טנייה ןעלדנַאה טשינ ןוא ,ןטײב טשינ טעװ רע עכלעוו ,גנוניימ



 ןדײ יב גנוטיײצ ַא -- "טנייהע

 םיא ףיוא טנָאק ריא ,םיא ףיוא ןלעטש טנָאק ריא .שרעדנַא ןגרָאמ ןוא
 -.ןענעכערסיוא

 -גייא יװ ,רעביירש ןרַאפ גנוקידירפַאב ערעסערג ןייק ָאטשינ...;

 עכלעזַא רַאפ ,ײמרַא ַאזַא רַאפ ןביירש וצ ןוא רעדעפ יד ןעקנוטוצ

 סע יװ ,רענעייל ענעסקַאװרעד-ףייר םענייא ייב רענייא טעמכ ,עקיטכיט

 .?'טנייה, ןופ רענעייל יד ןענעז

 *8 ענדָאלכ ,, עיצוטיטסניא יד

 ןשיװצ "טנייה, רעד זיא עטכישעג ןייז ןופ ןרָאי עטסנעש יד ןיא
 ןַאגרָא ןשיטילָאּפ ןלַארטנעצ ַא וצ ןסקַאװעגסױא תומחלמ-טלעוו עדייב
 ןַא ןופ ןסָאנעג טלָאמעד טָאה "טנייה; רעד .םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ
 טײצ רעד טימ זיא ןוא רענעײל ענייז ןופ יורטוצ ןטצענערגַאבמוא
 ןבָאה גנוניימ ןייז טימ .עיצוטיטסניא עכעלטנפע ןימ ַא יװ ןרָאװעג
 טזָאלעג ךיז טָאה גנוריגער יד ,םינקסע ןוא רעקיטילָאּפ יד טנכערעג ךיז
 ַא ןרָאװעג זיא 78 ענדָאלכ, .טביירש גנוטייצ יד סָאװ ןגעוו ןרימרָאפניא
 טָאה גנוטייצ יד סָאװ ,ןעמעלַא םעד רַאפ ןוא "טנייה, ןרַאפ םינָאניס
 טָאה טּפָא .טפמעקעג טָאה יז סָאװ רַאפ ,טקירדעגסיוא ,טריטנעזערּפער
 8 ענדָאלכ, :עסערּפ רעד ןיא ןענעייל טנעקעג ןוא ןגָאז טרעהעג ןעמ
 םלוע רעד ןוא ?טרעדָאפ 8 ענדָאלכ, ,"'טביירש 8 ענדָאלכ, ,?טלַאה
 "טנייה, רעד ,ױזַא טלַאה "טנייה, רעד :טניימ סָאד זַא ,טסּוװעג טָאה
 .סָאד טרעדָאפ "טנייה, רעד ,םעד ןגעוו טביירש

 ךיז טָאה "טנייה, רעד ּוװ ,עשרַאװ ןיא 8 ענדָאלכ ףיוא זיוה סָאד
 .ןלױּפ ןיא ןבעל ןכעלטנפע ןשידיי ןיא רּבד-םש ַא ןעוועג זיא ,ןענופעג
 ןופ טקעיָארּפ ןייא טינ ."םימכחל דעו תיב, ןימ ַא ןעוועג תמאב זיא סע
 גנוטיידַאב רעכעלטפַאשלעזעג רעדָא ,רעשירַארעטיל ,רעשירעלטסניק
 8 ענדָאלכ ףיוא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעטקַארַאכ ןקידנרעיוד ןופ ןוא
 ןופ ףליה רעויטקַא רעד טימ ןרָאװעג טריזילַאער שיטקַארּפ זיא ןוא
 רעלוּפָאּפ ןוא ןבירשעג טָאה גנוטייצ יד .רעטעברַאטימ ענייז ןוא ?טנייה,
 ןטקעיָארּפ יד ייב ןבָאה רעטעברַאטימ יד ןוא ןטקעיָארּפ יד טכַאמעג
 ַא ןופ ןעוטפיוא יד טָא ןשיוװצ .ןעלקיװטנַא ייז ןפלָאהעג ןוא טעברַאעג
 "טעטימָאק-סגנוטער, רעד ןוא "טלוק-לוש; ןענעז רעטקַארַאכ ןקידנרעיוד
 .עטסקיטכיוו יד ןעוועג

 ץענ ַא ןפַאש וצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה ?טלוק-לוש;
 ןטיירב ַא ןוא ךַארּפש-סטכירעטנוא רעשידיי רעד טימ ןלוש עלַאנָאיצַאנ
 "טעטימָאק-סגנוטער, ןופ ליצ רעד .ך"נת ןוא שיערבעה ןופ םַארגָארּפ
 -סױרַא זיײװנסַאמ ןענעז סָאװ ,ןדיי עקידנדייל-טיונ יד ןפלעה ןעוועג זיא
 ןופ טַאטלוזער ןיא סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע ערעייז ןופ ןרָאװעג ןסיוטשעג
 טָאה ?טנייה, רעד .גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ-סגנוטָארסױא רעד
 רעטעברַאטימ ענייז .סעיצוטיטסניא עדייב רַאפ וויטַאיציניא יד ןבעגעג
 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןעגנוטַארַאב עטשרע יד ןוא ןפַאשעג ייז ןבָאה
 ."טנייה,

 -םדוק ןוא ,עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד וצ טרילעּפַא טָאה ?טלוק-לוש;
 וצ טימַאב ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד .ןטנעמעלע ,עשיטסינויצ לכ

 שידיי טימ ןלוש ןיא ןזיירק יד טָא ןופ ןרעטלע יד ןריסערעטניארַאפ
 -סישידיי ערעדנַא יד וצ ךפיהל ןבָאה סָאװ ,ךַארּפש-סטכירעטנוא יד יו
 עשיערבעה ןופ סַארגָארּפ ןטיירב ַא טַאהעג ןליוּפ ןיא ןלוש עשיט
 .עיצידַארט רעשידיי ,עטכישעג רעשידיי ,םידומיל

 ןיא ךַארּפש-סטכירעטנוא רעשידי רעד טימ ןזעוולוש סָאד
 -טנעצ רעד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןענַאטשעג טלָאמעד זיב זיא ןליוּפ
 יד ןיא ןגעלעג זיא סָאװ ,(ָא'שיצ) עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַאר
 ןגעק ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטנעמעלע ןופ ללכב ןוא ,"דנוב , ןופ טנעה
 טָאה "טנייה, רעד .םזינויצ ןגעק רקיע רעד ,עיצידַארט רעשידיי רעד
 ןגעוו טדערעג טפָא ןעמ טָאה עיצקַאדער ןיא .טפמעקַאב שיגרענע סָאד

 ןייטשלעקניפ חנ
 ,"טנייה , ןופ רעמיטנגייא

 רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעטסּוװַאב

 םַארגָארּפ ןיא טסייג ןלַאנָאיצַאנ םעד ןריפוצניירַא טייקידנעװטיונ רעד
 טָאה "טנייה? רעד סָאװ ,ןעלקיטרַא יד ןיא .ןזעוו-לוש ןשיטסישידיי ןופ
 יד ןענעז ,רוד ןגנוי ןופ גנואיצרעד ןופ ןעמעלבָארּפ ןגעוו טקורדעג
 ןבָאה סָאװ ,ןגָאגַאדעּפ עשיטסישידיי יד ןגעק ןטָארטעגסױרַא רעביירש
 -עגסיוא זיא ןלושדָא"שיצ יד ןופ טנגוי עשידיי יד זַא ,וצרעד טריפעג
 -לַאנָאיצַאנ ןדעוװטעי ןופ ןסירעגּפָא ,רבע ןשידיי ןופ טדמערפעגּפָא ןסקַאװ
 .קנַאדעג ןשידיי

 דנַאטשרעדיװ רעד "טנייה, ןופ סולפנייא ןרעטנוא טָאה 1927 ףוס
 עטערקנָאק רעמ ןעמונעגנָא ןלוש-ָא'שיצ יד ןופ םַארגָארּפ םעד ןגעק
 ,עשרַאװ ןיא סרעדנוזַאב ,ןזיירק עקיניזטסּוװַאב-לַאנָאיצַאנ יד ןיא .ןעמוָאּפ

 ןופ עיצַאזינַאגרָא-לוש ַא ןפַאש ןגעװ רענעלּפ ןעמוקעגפיוא ןענעז

 ןוא עשיערבעה ןופ םַארגָארּפ-ןכעלטנירג ַא טימ ,ּפיט ןשיטסיװקַארטוא

 "וא .ךַארּפש-סטכירעטנוא יד יו שידיי טימ רעבָא ,םידומיל עשידיי

 ןבָאה םידומיל עשידיי ןופ םַארגָארּפ ַא טימ ןלוש עשיטסיװקַארט

 עקינייא ןיא .עשרַאװ ןוא עקָארק ,קעװַאלצָאלװ ,שזדָאל ןיא טריטסיזקע

 טָאה ערעדנַא ןיא ,שיערבעה ןיא ןרָאװעג טריפעג םידומיל יד ןענעז
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 ערעדנַא ןוא ך"נת ,שיערבעה טנרעלעג גָאט ןיא העש עכעלטע ןעמ
 ּוװ ןלוש ןגעוו קנַאדעג רעד ןעמוקעגפיוא זיא טציא .םידומיל עשידיי
 ץַאזנגעק ןיא רעבָא ,ךַארּפש-סטכירעטנוא יד ןייז עקַאט טעװ שידיי
 ןעיצרעד ןוא שיערבעה ןענרעל טרָאד ןעמ טעװ ,ןלוש-ָא'שיצ יד וצ
 .טסייג ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןיא םידימלת יד

 -ערעטניארַאפ ןענעז ןגָאגַאדעּפ ,רעביירש ,רעוט-רוטלוק ענעעזעגנָא
 ַא ןרָאװעג ןפורעג זיא 1928 ילוי ןיא .טקעיָארּפ םעד טימ ןרָאװעג טריס

 ןפורעגנָא זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד ןופ גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג

 ךָאנרעד זיא דנַאברַאפ רעד ."דנַאברַאפ-רוטלוק ןוא -לוש; ןרָאװעג

 ףורפיוא רעטשרע רעד ."טלוק-לוש; ןעמָאנ ןרעטנוא ןרָאװעג רעלוּפָאּפ

 רעטשרע רעד ףיוא "טנייה; ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא "טלוק-לוש; ןופ
 ןרעטנוא ןבירשעגרעטנוא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעוט-רוטלוק 23 ןופ 13 .טייז
 ."טנייה, ןופ רעטעברַאטימ ןעוועג ןענעז ,ףורפיוא

 ערעייז זַא ,טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע עטמיטשעג-לַאנָאיצַאנ

 טימ ןעוועג םיכסמ טינ ןענעז סָאװ רעבָא ,שידיי ןענעק ןלָאז רעדניק

 -לוש; ןיא ןבָאה ,ןלוש-ָא"שיצ יד ןופ רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ-יטנַא םעד
 ןיוש .רעדניק ערעייז רַאפ טכוזעג ןבָאה ייז סָאװ סָאד ןענופעג ?טלוק
 "טלוק-לוש, ןיא ךיז ןבָאה 1931/1920 רָאיײלוש ןטשרע םעד ןיא

 ךרעב ןופ לַאנָאסרעּפ ַא ןוא םידימלת 3,592 טימ ןלוש 25 ןסָאלשעגנָא

 -טכַא ןַא ןסָאלשעגנָא ?טלוק-לוש ,, ןיא ךיז טָאה ענליוו ןיא .רערעל 0

 רעטנוא ךיז ןבָאה םעד ץוח .ךעלדיימ ןוא ךעלגניי רַאפ לוש עקיסַאלק

 708 טימ ןעמייה-רעדניק 15 ןענופעג "טלוק-לוש; ןופ גנוריפנָא רעד
 .ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז ןבָאה רענעייל 10,000 טימ ןקעטָאילביב 82 .רעדניק
 ןעמונעגרעביא טָאה ןלױוּפ ןיא ןויצ-ילעופ עטכער יד ןופ ײטרַאּפ יד
 רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .עיצַאזינַאגרָא רעד רעביא תוסּפורטוּפַא יד
 רעד ןגעוו טרימרָאפניא סעיינ יד ןיא ןוא ןעלקיטרַא ןיא טָאה ?טנייה,
 ."טלוק-לוש; ןופ טייקיטעט

 ןרעװש ַא ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא-לוש עיינ יד
 עדייב .ןטסיערבעה עמערטסקע יד דצמ ייס ,ןטסישידיי יד דצמ ייס ףמַאק
 -לושא יד ןופ רעטקַארַאכ ןשיטסיװקַארטוא ןגעק ןעוועג ןענעז ןרעגַאל
 ,ןסנַאניפ ןיא קחוד ןשינָארכ ןופ ןטילעג ןבָאה ןלוש יד .ןלוש-"טלוק
 -טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב טריטסיזקע ןבָאה ייז רעבָא
 .המחלמ

 ףיוא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עקידנטײדַאב עטייווצ יד
 ַא ןגָארטעג טָאה ,'טנייה, ןופ וויטַאיציניא רעד קנַאדַא 8 ענדָאלכ
 -סגנוטער רעשידיי; רעד ןעוועג זיא סָאד .רעטקַארַאכ ןשיּפָארטנַאליפ
 ,1926 רָאי ןיא "טלוק-לוש/ ןרַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רע ."טעטימָאק
 ןשימָאנָאקע םעד ןופ ןטילעג רעווש ױזַא טָאה םוטנדיי עשיליוּפ סָאד ןעוו
 ןעוװעג זיא סָאװ גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ-רעייטש רעד ןוא קורד
 ןשידיי םעד ןגעק ,הכאלמ-לעב ןוא רעמערק ןשידיי םעד ןגעק טעדנעוועג
 וװַאלסידַאלװ רעטסינימ-סנַאניפ ןוא רעימערּפ רעד .טנַאקירבַאפ ןוא רחוס
 רעד ןיא רעכעל יד ןעטַאלרַאפ טלָאװעג טלעג שידיי טימ טָאה יקסבַארג

 ןופ טסַאל רעד רעטנוא ןכָארבעג ךיז ןבָאה ןדיי .עסַאק-הכולמ רעקידייל
 יד טָאה ,ןלָאצ טנעקעג טינ טָאה סע רע .ןרעייטש עטפיורשעגפיוא יד

 ןַײטשלעקניפ םַײח

 ,ןענישַאמ יד ,הרוחס לסיב עטצעל סָאד ןעמונעגוצ םיא ייב גנוריגער
 טריפעג סטוג-ןוא-בָאה עשידיי סָאד ןבָאה ?תולגע סיקסבַארג; .לבעמ סָאד
 .סנשָארג רַאפ ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיא סע ּוװ ,סעיצַאטיציל ףיוא

 ,הסנרּפ-ילעב ,םיתב-ילעב ,ןדיי רעטנזיוט ןענעז טכַאנ רעביא
 ןגיוא יד ּוװ ןליוּפ ןופ ןפָאלעג זיא טנעקעג טָאה סע רעוו .םינויבא ןרָאװעג
 -ניילק ןופ םָארטש רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד .ןגָארטעג ןבָאה
 ןרָאװעג טנַאקַאב זיא סָאװ ,ןליוּפ ןופ לארשי-ץרא ןייק םילוע עכעלרעגריב
 וצ ףליה ךָאנ ןעמוקנָא טזומעג ןבָאה ערעדנַא ."הילע סיקסבַארג; יװ
 יד ןשיװצ טײרּפשרַאפ ךיז ןבָאה גנולפייווצרַאפ ,תולד ,טיונ .ןשטנעמ
 עקידנרימַאלַא ןעמונעגנָא ןבָאה ןדיי ייב ןדרָאמטסבלעז .ןסַאמ עשידיי
 עכעלגעמרַאפ ענעזעוועג ןעועג ןטסיײמוצ ןענעז תונברק יד .ןעמרָאפ
 טינ זיא גָאט ַא .םינצבק ןרָאװעג טכַאנ רעביא ןענעז סָאװ ,טייל-סטפעשעג
 .דרָאמטסבלעז ןיײגַאב טינ לָאז ?הלגע סיקסבַארג; ןופ ןברק ַא זַא ,ייברַאפ

 רעד זיא ןדיי עשילױּפ יד רַאפ טיײצ רערעטצניפ רעד טָא ןיא
 -ילעב ןופ טעטימָאק ַא ןפַאש וצ וויטַאיציניא רעד טימ סױרַא ?טנייה;
 רעגנוה ןופ ןעװעטַאר ,"תולגע סיקסבַארג, ןופ תונברק יד ןפלעה וצ םיתב
 טפַאשלעזעג יד ןפַאש ןגעוו גנוטַארַאב עטשרע יד .תוחּפשמ ערעייז ןוא ייז
 עבושח ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ןענעז סע .עיצקַאדער ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 רעיײז טימ טנַאקַאב-טוג ,םינקסע עכעלטפַאשלעזעג ןוא םיתב-ילעב
 יד טדערעגמורַא ןבָאה "טנייה, ןופ רעטעברַאטימ .ללכ ןרַאפ טעברַא
 ןפַאש וצ ןסילשַאב ןלָאז עטלמַאזרַאפ יד זַא ,טגיילעגרָאפ ןוא עגַאל
 רעזַײב רעד ןופ תונברק יד רַאפ ףליה רעלענש רַאפ טפַאשלעזעג ַא
 ףיױא .ןעמונעגנָא ןרָאװעג זיא גַאלשרָאפ רעד .קיטילָאּפ-גנוטָארסיױא
 רעד ןופ ןעמָאנ ןגעוו ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא זיא גנוציז רעבלעז רעד
 ידע :גנוזָאל ריא ןוא ?טעטימָאק-סגנוטער רעשידייא -- טפַאשלעזעג
 ?ערעדנַא ןבעג ןזומ ,ןילַא טינ ןפרַאד סַאװ

 טינ ןדיי ייב רעלוּפָאּפ ןרָאװעג זיא ?טעטימָאק-סגנוטער,} רעד
 סע ּוװ ,ןלױּפ ןיא טעטש ענעדישרַאפ ןיא ךיוא רָאנ ,עשרַאװ ןיא רָאנ
 רעד ןופ רעטסומ ןטיול סעיצוטיטסניא עכלעזַא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז
 טקורדעגּפָא טָאה עשרַאװ ןיא ?טעטימָאק-סגנוטער, רעד .רעװעשרַאװ
 ןרָאװעג זיא סע ןוא ןשָארג 20 טסָאקעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנונעכייצּפָא עניילק
 ,החּפשמ רעשידיי רעדעי רַאפ ךַאז-שזיטסערּפ ַא שממ ,עיציבמַא ןַא
 רעטצנעפ עלַא ןיא גנונעכיײצּפָא ַאזַא ןייא שטָאכ ךָאװ עלַא ןעגנעהוצסיורַא
 יד ןופ רענײא ןרָאװעג ןענעז ןעגנונעכיײצּפָא יד .גנוניוו רעד ןופ
 .?טעטימָאק-סגנוטער; ןופ ןלַאװק-הסנכה עטסקיטכיוו

 טָאה "טעטימָאק-סגנוטער, רעד סָאװ טכירַאב רעטשרע רעד ןיוש
 יו רָאלק טזײװַאב ,טײקיטעט ןייַז ןופ םישדח 6 רַאפ טכעלטנפערַאפ

 סיורג יװ ןוא ,ןעוועג זיא "טנייה, ןופ וויטַאיציניא יד קיטכיוו ןוא קיטייצ
 רעד ןופ לייט רעסיורג ַא סָאװ ,ןצונ רעשיטקַארּפ רעד ןעוועג זיא סע
 רעבמעטּפעס ןט-2 ןופ "טנייה, ןיא .טַאהעג ןופרעד טָאה גנורעקלעפַאב
 ןופ טכירַאב ןופ ןעמונעג ,ןרעפיצ עקידנגלָאפ רימ ןעניפעג 6
 טָאה טעברַא ןייז ןופ םישדח סקעז עטשרע יד ןיא :?טעטימָאק-סגנוטער;
 ןיא תוחּפשמ 14,000 ןופ ףליה ןגעו תושקב ןעמוקַאב טעטימָאק רעד
 עכלעוו ןופ ,תושקב 5,188 ןרָאװעג טכַארטַאב ןענעז ןופרעד .עשרַאװ



 ןדיי יב גנוטיײצ ַא -- "טנייה,

 -טכירַאב רעד ןיא טָאה טעטימָאק רעד .ןרָאװעג טקיטעטשַאב ןענעז 7
 עוויטקורטסנָאק רַאפ תואוולה יו סעטָאלז 625,672 ןבעגעגסיוא הפוקת
 .ףליה רעקידנעגנירד רַאפ סעטָאלז 103,476 ןוא ןקעווצ

 ןצנַאג ןיא טעמכ "טעטימָאק-סגנוטער, רעד טָאה טייצ רעד טימ
 ,הקדצ ןבעג טָאטשנָא .טייקיטעט עשיּפָארטנַאליפ ןייר ןייז .טלעטשעגּפָא
 רַאפ תואולה עקיטנעצָארּפמוא עניילק ןבעגעג טעטימָאק רעד טָאה
 -קירוצ ןענעק ךיז ןלָאז יז ,רעקרעװטנַאה ןוא רעלדנעהניילק ענעלַאפעג
 ןענעז סעילימַאּפ עשידיי רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט .סיפ יד ףיוא ןלעטש
 .ןרָאװעג ןפלָאהעג םורַא יױזַא

 -רוטלוק ןשידיי ןיא עיצידַארט עגנַאל ַא טָאהעג טָאה 8 ענדָאלכ
 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא טרָאד ןענעז "טנייה, םעד ץוח .ןליוּפ ןיא ןבעל
 ךיױא) ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ-גָאט ,סעבַאגסיױא ערעדנַא ענייז עלַא
 "הידוהי, .וו.א.א "הידוהי, גַאלרַאפ ןופ רעכיב ,(שיערבעה ןוא שילױּפ ןיא
 ,דנַא .װצ טָאה ןוא "?טנייה; םעד קנַאדַא טלקיװטנַא קרַאטש ךיז טָאה
 רעשידיי רערעלוּפָאּפ ַא ןיא עטכישעג עשידיי סצערג ןבעגעגסיױרַא
 ופ קרעװ עירעס ַא ,םירפס עזעיגילער ענעדישרַאפ ,גנוצעזרעביא
 ערעלוּפָאּפ ,רוטַארעטיל רעשיאעּפָאריײא ןוא רעשידיי רעכעלטלעוו רעד
 שיניצידעמ ַא ,גנודליב-טסבלעז רַאפ רעכיב ,רעכיב עכעלטפַאשנסיװ
 ,סעקידָאירעּפ ןוא רעכיב ערעדנַא ןוא "רָאטקָאד-זיוה רעד; טַאלבנכָאװ
 ןופ ףליה רעד טימ .םלוע ןטיירב םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש ןבָאה סָאװ
 רעד) ןטנעגַא לָאצ רעסיורג ןייז קנַאדַא ןוא "טנייה, ןיא סעמַאלקער יד
 1,000 רעביא ןיא רעטערטרַאפ טַאהעג ןיײלַא ןליוּפ ןיא טָאה "טנייה,
 ןיא ןעגנַאגעצ ךיז "הידוהי, ןופ סעבַאגסיױוא יד ןענעז ,(םיבושי עשידיי
 .דנַאלסױא ןיא ןוא ןלױוּפ ןיא ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט רעקילדנעצ

 רעד .םינקסע עשידיי ןוא רעביירש טניווװעג ןבָאה זיוה םעד ןיא
 ,ןזח הדוהי-םייח טסילַאירָאטירעט רעד ,רענדער-סקלָאפ רעטסװַאב
 יד ןופ רענייא ,ןזח בקעי ןוז ןייז .8 ענדָאלכ ףיוא טניווװעג טָאה
 הלוע 8 ענדָאלכ ןופ עקַאט זיא ,ןליוּפ ןיא "?ריעצה רמושה, ןופ רעדנירג

 ןבָאה טרָאד .תסנכ ןופ רבח ַא טנייה זיא רע .לארשי-ץרא ןייק ןעוועג
 ןוא ָאברַאפ רעדנַאסקעלַא טעָאּפ רעד סעילימַאפ ערעייז טימ טניווועג
 ןופ רעטעברַאטימ ןעוועג ןענעז עדייב .עזװַאג ןרהא טסילַאנרושז רעד
 ."טנייה,

 ףתוש ַא ןעוועג זיא חנ) ןייטשלעקניפ הימחנ ןוא חנ רעדירב יד
 -ימדַא רעד ןעוועג זיא הימחנ ,ןַאקצַאי .י .ש טימ ןעמַאזוצ ?טנייה, םוצ
 םיפתוש יד ;טפעשעג ןצנַאג ןטימ טריפעגנָא טָאה ןוא רָאטַארטסינ
 טניווועג ןבָאה ,(םינינע עכעלטפעשעג יד ןיא טשימעג קינייװ ךיז ןבָאה
 ףקז ַא דיי ַא ,עשטרעב ,רעטָאפ רעיײז טימ ןעמַאזוצ זיוה םעד ןיא
 ,ליכשמ רעסיורג ַא ,סוחי ןשידיי ןטלַא ןופ ,רחוס רעסיורג רענעזעוועג א
 .טרעהעג טָאה זיוה סָאד ןעמעוװ וצ

 סע ."ןעגנַאגעגרעטנוא טינ לָאמ ןייק ןוז יד, זיא 8 ענדָאלכ ףיוא
 ךיז טָאה קידנעטש ,טלביװשעג ןוא טלמיװעג קידנעטש טרָאד טָאה
 .טכַאניײב ןוא גָאטיײב ,ןָאטעג סעּפע טרָאד

 "טנייה, ןופ רעביירש ןפָארטעג ןעמ טָאה 8 ענדָאלכ ףיוא ףיוה ןיא
 ,ןענישרעד ןיוש ןענעז סָאװ ,סעיצַאקילבוּפ ערעדנַא עכיײרלָאצ יד ןופ ןוא

 ןיא רעדָא ןעייווצ ןיא .ןרינַאלּפ ןופ םוידַאטס ןיא ןעוועג ךָאנ רעדָא
 ןריצַאּפש רעדָא ךעלצנערק ןיא ןייטש יײז ןגעלפ סעּפורג ערעסערג
 יד ןגעוו םיחוכיוו ןריפ ןוא ףיוה ןסיורג וצ טינ םעד רעביא םַאזגנַאל
 ,ןביײרש ןעיײג ייז סָאװ ,ןעלקיטרַא יד ןגעוו רעדָא ןשינעעשעג עקידנפיול
 .ןבירשעג ןבָאה ערעדנַא סָאװ רעדָא

 יד .רעביירש רַאפ תוביסמ ןעמוקרָאפ טפָא ןגעלפ 8 ענדָאלכ ףיוא
 עיצקַאדער ןיא ןעמוקרָאפ ךעלנייוועג ןגעלפ עכיירלָאצ ןוא ערעסערג
 יב ןענעדרָאנײא ןייטשלעקניפ הימחנ טגעלפ עמיטניא רעמ יד .אפוג
 ןייק ךוזַאב ַא ףיוא ןעמוק טגעלפ רע ןעוו ,שַא םולש .בוטש ןיא ךיז

 ןייטשלעקניפ הימחנ

 "טנייה , ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא
 רעטייל רעכעלטפעשעג ןוא

 שַא טגעלפ לָאמטפָא .לודג דובכב ןרעװ ןעמונעגפיוא טגעלפ ,ןליוּפ
 עטקורדעג-טינ ךָאנ ,עיינ ענייז טסעג ענעטעברַאפ יד רַאפ ןענעיילרָאפ
 .קרעוו

 עויטקַא ןטסיימוצ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןייטשלעקניפ הימחנ
 זיא רע .78 ענדָאלכ, ןסייהעג טָאה סָאװ ,קָאטשניב םעד ןיא ןרוגיפ
 ןופ ןוא סעיצוטיטסניא עלערוטלוק ליפ ןופ רעריסַאק-ןמאנ ןעוועג
 ןוא םירדנ ,םינדנ טגיילעגנייא םיא ייב ןבָאה סָאװ ,ןענָאזרעּפ עטַאווירּפ
 בוטש ןיא ןייטשלעקניפ הימחנ יב ןענעז 8 ענדָאלכ ףיוא .תושורי
 ןדערמורַא ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,ןשטנעמ טימ ןעגנוטַארַאב ןעמוקעגרָאפ
 -יטסניא ערעייז ןופ םויה-רדס ןפיוא ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,םינינע יד
 .ןציטש ייז לָאז "טנייה רעד זַא ,טפרַאדעג ןבָאה ייז .סעיצוט

 ,ןייטשלעקניפ הימחנ ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,8 ענדָאלכ ףיוא
 רעטנַאקַאב רעד ןופ קעטָאילביב יד ןוא וויכרַא רעד ןרָאװעג ןטלַאהַאב זיא
 זיא יז יוװ ,םעדכָאנ גנַאל "רימזה, טפַאשלעזעג-קיזומ ןּוא -רוטלוק
 -רַאפ טָאה סָאװ ,וויכרַא-ןָאזעניד רעקיטכיוו רעד ךיוא .ןעגנַאגעגרעטנוא
 .8 ענדָאלכ ףיוא ןרָאװעג טיהעגּפָא זיא ,תורצוא ערַאבצַאשמוא טגָאמ

 טָאה אפוג רע .ןַאמָאלעמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןייטשלעקניפ הימחנ
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 ןשילַאקיזומ ַא טריזינַאגרָא טָאה ןוא לעשטנָאלָאו .ַא ףיוא טליּפשעג
 ןוא ןיוועל ןושרג ר"ד טימ ןעמַאזוצ ,רע יוװ ױזַא ,ןרָאטַאמַא ןופ ָאירט
 רעקיזומ יד ."טנייהע ןיא ןבירשעג ןבָאה עדייב .דלָאגנָארק ןועמש
 ןיא ןענייטשלעקניפ הימחנ ייב ךָאװ ַא לָאמ ייווצ ןעלמַאזרַאפ ךיז ןגעלפ
 -עגנָא ןרָאװעג 8 ענדָאלכ ףיוא ףיוה סָאד זיא טלָאמעד ןוא גנוניווו רעד
 -ַארעמַאק רעד ןופ רַאוטרעּפער םענעבילקעג ןופ ןעגנַאלק יד טימ טליפ
 "ָאק ןעמערַאװ רעדנוזַאב ַא ןבעגעגוצ ןבָאה ןטרעצנָאק יד .קיזומ רעל
 ענדָאלכ , טנכייצעגסיוא ױזַא טָאה סָאװ ,רעפסָאמטַא רעצנַאג רעד טירָאל
8 

 רעד ןופ אקווד טינ ,רעכוזַאב ײלרעלַא טַאהעג טָאה 8 ענדָאלכ
 ןופ טיילעגנוי עשידיי .טלעװ רעשירעלטסניק רעדָא רעשירַארעטיל
 ןעמוק טפָא ןגעלפ ,עשרַאװ ןייק ןרָאפ ןגעלפ ייז ןעוו ,ץניוװָארּפ רעד
 ןעמוקוצניירַא טסיירד טינ ."טכַאמעג, טרעוו "טנייהא רעד ױזַא יו ןעז
 ןקוקנײרַא קידוועמעש רעטצנעפ יד ךרוד ייז ןגעלפ ,עיצקַאדער רעד ןיא
 רעליש ןופ ןגולפסיוא .רעביירש יד טכוזעג ןוא ןרעמיצ-רעטרַאּפ יד ןיא
 רעייז ןיא ןבָאה ,ץניװָארּפ רעד ןוא עשרַאװ ןופ ,ןטסירוט ןופ ןוא
 .78 ענדָאלכ; ןכוזַאב וצ טַאהעג םַארגָארּפ

 טקנוּפ-ףערט סלַא ןעניד "טנייהא ןופ ףיוה רעד טגעלפ ןטלעז טינ
 ;ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי יד ןפור טגעלפ'מ יוװ ,"סעקינדעומה-לוח, יד רַאפ
 מ"הוח עשרַאװ ןייק ךוזַאב ףיוא ץניוװָארּפ רעד ןופ ןעמוק ןגעלפ סָאװ
 -- "גנועז ַא ןבָאה; טייהנגעלעג רעד ייב ןגעלפ ןוא ,תוכוס ןוא חסּפ
 ןתח ַא ףיױא טַאדידנַאק םעד טימ לָאמ עטשרע סָאד ךיז ןפָארטעג
 עקַאט זיא טקנוּפ-ףערט רעד .ןעוװעג זיא לַאפ רעד יװ -- הלכ רעדָא
 .8 ענדָאלכ ףיוא ןעוועג

 ענדָאלכ ףיוא ןעזעג טָאה'מ סָאװ ,ןשטנעמ עירָאגעטַאק רעדנַא ןַא
 גנַאל-ןרָאי ןגעלפ סָאװ ,"ןטנענָאבַא עטסיזמוא יד ןעװעג ןענעז 8
 רעד ןעוו .טלעג ןָא סעבַאגסיױא ערעדנַא יד ןוא "טנייה, םעד ןעמוקַאב
 1922 ןיא טפעשעג סָאד ןעמונעגרעביא טָאה "ײנ-טלַא; וויטַארעּפָאָאק
 רעד ןיא גנונעדרָא ןכַאמ וצ טימַאב ךיז טָאה גנוטלַאװרַאפ יד ןוא
 ץוח ,ןָאזרעּפ טרעדנוה עכעלטע זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,טפַאשטריוו
 ןוא "טנייה, ןופ סעבַאגסיוא יד טסיזמוא ןעמוקַאב ,רעטעברַאטימ יד
 ךיז ןבָאה ייז ןופ בור סָאד ױזַא יו ,טסּוװעג טינ וליפא טָאה רענייק
 עכלעוו רַאפ ןוא ןטנענָאבַא עטסיזמוא יד ןופ המישר רעד ףיוא ןעמוקַאב
 .םיבוט םישעמ

 יד רַאפ ןטלאהעג ךיז ןבָאה 8 ענדָאלכ ףיוא זיוה ןופ םינכש יד
 טכַארטַאב ךיז ןבָאה ייז .ןטנענָאבַא עטסיזמוא יד ןשיווצ ןטַארקָאטסירַא
 ערעדנוזַאב ןימ ַא ,דובכ ַא ןעוועג ייז ייב זיא סע ."טנייה, ןופ םיברוקמ יו
 ױזַא רשפא ייז זיא סע .טסיזמוא "טנייה , םעד ןעמוקַאב וצ גנונעכייצסיוא
 ןגעוו יװ ,גנוטייצ רעד ןופ זײרּפ םעד ןלָאצַאב ןגעוו ןעגנַאגעג טינ טייוו
 -אהו ,החּפשמ-"טנייה, רעד וצ ןעגנַאלַאב יז זַא ,ךיז ןעמירַאב ןענעק
 ,עיגעליווירּפ ַא ןעוועג זיא סָאד .גנוטייצ רעד רַאפ טינ ןלָאצ ייז -- היאר
 ןיא שימייה ץנַאג טליפעג ךיז יז ןבָאה ללכב .ןעזנָא ןבעגעגוצ טָאה סָאװ
 ערעייז ,ןענָאפעלעט-עיצקַאדער יד ןצונסיוא ןגעלפ יז .עיצקַאדער רעד
 ,טלָאװעג טינ ןבָאה יז ןעוװ ,ןרינָאפעלעט ןעמוקנײרַא ןגעלפ רעדניק

 ןַײטשלעקניפ םיח

 -םַאטש? ןעוועג ןענעז ערעדנַא .תודוס ערעייז ןסיוו ןלָאז ןרעטלע יד זַא

 יד טימ ַײט לזעלג ַא ףיוא טכַאנרַאפ ַא ןיא ןעמוק ןגעלפ ןוא "טסעג
 עלַא טימ טליפעג ךיז ללכב ,ןעלקיטרַא יד ןריקיטירק ,רעטעברַאטימ
 .ךיילג

 רעד ןופ לייט רעיינ ַא ןרָאװעג טיובעג וליפא זיא 8 ענדָאלכ ףיוא

 ןקורד וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג טָאה סע סָאװ ,ןישַאמ-קורד רעסיורג
 ןסקַאװעג זיא "טנייה, רעד ןעוו .12 טָאטשנָא ןטייז עסיורג 16 לָאמַאטימ
 ןעלקיטרַא רעמ טקורדעג טָאה גנוטייצ יד ןוא עיצַאלוקריצ רעד ןיא
 רעמ רָאנ טינ ןקורד גָאט עלַא טזומעג ןעמ טָאה ,ןצנעדנָאּפסערָאק ןוא
 "טנייהק ןופ ןישַאמ-עיצַאטָאר יד .ןטייז רעמ ךיוא רָאנ ,ןרַאלּפמעזקע
 רעבָא .ןשינעפרעדַאב ענעגיטשעג יד רַאפ סיורג גונעג ןעוועג טינ זיא
 רעדנַאסקעלַא .ןישַאמ עיינ ןייק ןפיוק טפרַאדעג טינ טָאה "?טנייה? רעד
 רעינישזניא ןַא ,הימחנ ןוא חנ ןופ רעדורב רערעגניי ַא ,ןייטשלעקניפ
 ַא יו "טנייה, ןיא טעברַאעג טָאה ,ןענישַאמ-קורד ןופ ןַאמכַאפ ןוא
 ןייא ןשיװצ ,עסַאק-רעייפ רענרעזיא ןייז ןבעל קידנציז .רעריסַאק
 טנכייצעג קידלודעג רע טָאה ,רעטייוצ רעד ןוא עיצקַאזנַארט-טלעג
 טעברַא יד .ןישַאמ-קורד רעד ןופ לייט םעיינ םעד רַאפ רענעלּפ יד
 טרילַאטסניא זיא לייט רעינ רעד זיב טיצ רָאי ייוצ ןעמונעג טָאה
 ןעגנַאגעג זיא ןישַאמ יד .ןטרַאװ וצ ןעוועג טרעוו זיא סע רעבָא ,ןרָאװעג
 .רעגייז ַא יו

 געט עטצעל יד

 ןבָאה ןדיי .ןליױּפ ןיא קיאורמוא סרעדנוזַאב ןעוועג זיא 1929 רעמוז
 רָארעט ןקיטולב ןופ ןטילעג ןבָאה יז .רַאמשָאק ןטלּפָאט ַא ןיא טבעלעג
 יד ןופ ,סעדנַאב עשיצַאנ-טינ ןוא עשיצַאנ עשילױוּפ ענעדישרַאפ ןופ
 -- םינימ עלַא ןופ טכַאמ רעד ןופ ןעלטימ-סגנוטָארסױא "עלַאגעל,
 -ירעדינ סָאװ ןוא --- ןּפַארטַאס עטסקירעדינ יד זיב ןציּפש עמַאס יד ןופ
 ןוא רעקיטפיג סלַא ,טכַאמ יד רענעלק ןוא גנַאר יד ןעוועג זיא'ס רעק
 -מוא ןרָאװעג ןבירטעג ןענעז תושיגנ יד ."ןעלטימ, יד רעכעלצרעמש
 ןטסעטָארּפ ןייק טרעהעג טינ םענייק ןופ ןעמ טָאה רָאנ טינ ,טפָארטשַאב
 טָאה גנורעקלעפַאב עשיליוּפ יד רָאנ ,עצעה רעשידיי-יטנַא רעד ןגעק
 ַא ןפרָאװעגנָא טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ .ןופרעד האנה טַאהעג
 ןוא רעמ ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ זיא סָאװ ,רַאפעג-המחלמ יד קערש
 טליפעג ךיז ןבָאה ןסַאמ עשידיי יד סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טינ .לַאער רעמ
 רעד .גנַאגסיױא ןייק ןעזעג טינ טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ ,םעלק ַא ןיא יװ
 ןקידנגרָאמ ןרַאפ טייקרעכיזמוא יד ,ךעלגערטרעדמוא ןעוועג זיא בצמ
 ,ןצרַאה ןפיוא ןייטש רערעווש ַא יו טגיילעג ךיז ןוא ןקָארשעג טָאה גָאט

 סָאד טרעדָאפ ןוא ?לַאמרָאנ, ןבעל סָאד ןָא ןייג לייוורעד רעבָא
 ןפרַאד "טנייה; ןופ רעטעברַאטימ יד .טייצ-רעמוז זיא סע .עקיניײיז
 ןיא ,רעפסָאמטַא רעזעוורענ רעד ןופ ןענַאּפשטנַא ,ןעורּפָא לסיב ַא ךיז
 ןביילק ןזומ יײז ,קידנעטש טעברַא טסילַאנרושז רעשידיי ַא רעכלעוו
 .ןעגנערב טעװ ןגרָאמ רעד סָאװ סייו רעװ -- תוחוכ עשירפ

 רימזוק ןיא טכַארברַאפ עיצַאקַאװ יד טָאה סָאװ ,ןייטשלעקניפ םייח וצ



 ןדיי יב גנוטייצ ַא - "טנײה

 ןייז עשרַאװ ןופ טמוק ,(לסייו רעד ייב ,שזעימישזַאק לטעטש סָאד)
 -עניטסעלַאּפ ןלַארטנעצ ןופ רָאטקעריד רעד ,רַאפַאש לאפר טניירפ רעטוג
 -ָאניליכ ןויצ-ןב רעגָאװש ןייז ןגעוו טגרָאזַאב זיא רע .ןליוּפ ןיא טמַא
 ױַאפַאש טָאה ךוזַאב ןתעב .?טנעמָאמ, ןופ רעטעברַאטימ רעבושח ַא ,שטיוו
 ןגױװַאב טָאה סָאװ ,"טנעמָאמ ,, ןיא עגַאל רעד ןגעוו םיטרּפ טלייצרעד
 טָאה רע ּווװ .גנוטייצ יד ןזָאלרַאפ וצ ױזַא יװ געוו ַא ןכוז ןשטיוװָאניליכ
 -ָאיזיװער יד .טנעדנָאּפסערָאק-םייס ןוא טסיצילבוּפ ַא יװ טעברַאעג
 ןיא טלדנַאורַאפ םיא ןבָאה ןוא ?טנעמָאמ, םעד טּפַאכרַאפ ןבָאה ןטסינ
 .גנוטייצ-יײטרַאּפ ַא

 -עג רעד ןיא זַא ,ןרַאפַאש רַאפ טיורטרַאפ ךיז טָאה ןייטשלקניפ םייח
 עסיוועג ןיא זא ,ארומ "יײנ-טלַא; ןופ גנוטלַאוװרַאפ יד טָאה עגַאל רענעּפַאש
 סָאד ןעשעג לָאז ?טנייה, ןיא זַא ,רַאפעג יד ןײטשטנַא ןעק ןעגנוגנידַאב
 ,"טנייה, ןופ םיתב-ילעב יד ."טנעמָאמ, ןיא ןעשעג זיא סע סָאװ ,עבלעז
 ןבָאה ,גנוטייצ יד עדנערַא ןיא טָאה וויטַארעּפָאָאק רעד עכלעוו ייב
 .סעטַאר עכעלשדוח ןיא רעלוגער ּפָא ןלָאצ ייז סָאװ ,תובוח עטלַא ךיוא
 סָאװ ,קירט םעד ןרזחרעביא טעװ טכַאמ יד זַא ,ןעשעג ןעק סע רעבָא
 ןלעװ ןשטנעמ עטלעטשעגרעטנוא .?טנעמָאמ, ןיא ןעגנולעג ריא זיא
 ןלָאז יז זַא ןרעדָאפ ןלעװ ןוא ןרָאטידערק יד ןופ תובוח יד ןפיוקּפָא
 ,ךעלגעממוא ןייז טעװ סָאד יװ ױזַא .ןימרעט ןייא ןיא ןרעוװ טלָאצַאב
 טפעשעג סָאד ןעמענרעביא ןרָאטידערק עטלעטשעגרעטנוא יד ןלעװ
 ,גנוריגער רעד ןופ טנעה יד ןיא גייצקרעוו ַא ןרעוו טעװ "טנייה, רעד ןוא
 .?טנעמָאמ, רעד יװ

 .טעדנירגַאבמוא טינ זיא ארומ יד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רַאפַאש
 עשיטסינויצ יד ףרַאד'מ זַא ,טגָאזעג רע טָאה לוק ןפיוא קידנטכַארט
 יד זיא "טנייה, רעד .ןינע םעד טימ ןריסערעטניארַאפ עוויטוקעזקע-טלעוו
 טלַאפ רעמָאט ןוא עּפָארײא ןיא גנוטייצגָאט עשיטסינויצ עטסקיטכיוו
 טסולרַאפ רעסיורג ַא ןייז סָאד טעװ ,טנעה עכעלטנייפ ןיא ןיירַא יז
 רעשיטסינויצ רעד רַאפ ךיוא ּפַאלק ַא רָאנ ,ןדיי עשילױּפ יד רַאפ רָאנ טינ
 עוויטוקעזקע עשיטסינויצ יד ןעװ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .גנוגעווַאב
 טינ ךיז יז טעװ ,"טנייה,, םֹעד טָארד סע סָאװ ןרעװ טרימרָאפניא טעוו
 ןייטשלעקניפ םייח זַא ןעוועג רעבירעד זיא הצע ןייז .ןפלעה וצ ןגָאזּפָא
 זיא סָאװ ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטס-21 םוצ עווענעשז ןייק ןרָאפ לָאז
 יד טימ ןעלדנַאהרעטנוא ןוא ,טסוגױא ףיוא ןרָאװעג ןפורעגנעמַאזוצ
 .רעדילגטימ-וויטוקעזקע

 ןיא ןרָאפעג ןייטשלעקניפ םייח זיא 1939 טסוגױא ןטס-22 םעד
 טינ םיא זיא סע .עװענעשז ןיא סערגנָאק םוצ ?טנייה, ןופ תוחילש
 םעד טלײטעג טָאה סָאװ ,החפשמ ןייז ןעז וצ רעמ ןעוועג טרעשַאב
 ,רעטכָאט ערעגניי ןייז זיולב .ןלױּפ ןיא ןדיי עלַא ןופ לרוג-רעריטרַאמ
 ןיא החּפשמ ריא טימ טציא טבעל ןוא טעװעטַארעג ךיז טָאה ,הביבא
 .קרָאי-וינ

 ןזיועגסױרַא עוויטוקעזקע עשיטסינויצ יד טָאה עוװװענעשז ןיא
 טקוקעג טינ ."טנייה, ןופ עגַאל רעלעיסנַאניפ רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ
 רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנונַאּפש רעד ףיוא
 ןלעמרָאפ ַא ןעמוקַאב ןייטשלעקניפ טָאה ,עגַאל רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 רעריסַאק םעד ,ןַאלּפַאק רזעילא ןופ האוולה רערעסערג ַא ףיוא גָאזוצ
 טעברַאעגסיוא טלָאזעג ןבָאה םיטרּפ .עוויטוקעזקע רעשיטסינויצ רעד ןופ
 סע ביוא. ,ןעמוק וצ טנַאלּפעג טָאה ןַאלּפַאק ןיהווװ ,עשרַאװ ןיא ןרעוו
 ."המחלמ ןייק ןייז טינ טעוו

 טכַאמעג "טנייהא רעד טָאה המחלמ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא
 ױעבָא .ןעניישרעד ןענעק לָאז גנוטייצ יד זַא ,גנוגנערטשנָא עטסערג יד
 גנוטייצ יד ןוא ןטייז ייווצ וצ ןרָאװעג טריצודער זיא טַאמרָאפ רעד
 טשרעהעג טָאה דנַאל ןצנַאג ןיא .עשרַאװ ןיא רָאנ ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיא
 ןבָאה ןענַאב יד ,טרינָאיצקנופ טינ ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד ,סָאַאכ ַא

 ןרַאהנייא ןרהא

 ,"טנייה , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 רעטעברַאטימ עטשרע יד ןופ

 גנוטייצ רעד ןיא

 יד טָאה'מ ןוא ןרָאװעג טריּפוקֶא ןענעז דנַאל רעקיטש ,טריסרוק טינ
 .ץניװָארּפ רעד ןיא רענעײל יד וצ ןקישסױרַא טנעקעג טינ גנוטייצ
 טלעג ןייק ןעוועג טינ זיא סע ןוא הסנכה ןייק ןעוועג טינ טעמכ זיא סע
 עשרַאװ ןיא זיולב ןבָאה סָאװ ,תוחּפשמ 125 רעביא יד תוריכש ןלָאצ וצ
 .סַאג ןיא ןײגוצסױרַא הנכס ַא ןעוועג זיא סע ."טנייה, ןופ טבעלעג אפוג
 ןענעז סע ןוא ןענַאלּפָארע ןופ טָאטש יד טרידרַאבמָאב ןבָאה ןשטייד יד
 ןעמוק טנעקעג ןבָאה רעטעברַאטימ קיניײװ ץנַאג .תונברק ךס ַא ןלַאפעג

 .עיצקַאדער ןיא
 געט עטצעל יד ןעװעג ןענעז רעבמעטּפעס ןופ טפלעה עטייווצ יד

 ןרהא זיולב ןעמוק טלָאמעד ןגעלפ עיצקַאדער רעד ןיא ."טנייה, ןופ
 ןייטשלעקניפ הימחנ ,עזװַאג ןרהא ,(ןוני) ןַאמלעדניא השמ ,ןרָאהנַײא
 טעברַאעג טָאה סָאװ ,רעלעטשטפירש רערעגניי ַא ,ןַאמסָארג השמ ןוא
 ענדָאלכ ףיוא טניווועג ןבָאה עלַא ."טנייה, ןופ עיצַארטסינַימדַא רעד ןיא
 ,רעלעק ןיא ןטלַאהַאב טזומעג ךיז ןבָאה ייז .תונכש ןיא רָאג רעדָא ,8
 .טָאטש יד טרידרַאבמָאב ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 ןטס:22 םעד ןענישרעד זיא "טנייה; ןופ רעמונ רעטצעל רעד
 ןזיװַאב גָאט םענעי ןיא טָאה ןיילַא ןַאמסָארג השמ רָאנ .רעבמעטּפעס
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 ןופ גרעב רעביא טרעטעלקעג טָאה רע .עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוק וצ
 טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה רע .ןגעלעג זיא טָאטש יד עכלעוו ןיא ,תובריח
 סשאוהי ןיא םיליהת לטיּפַאק ַא ןעמונעגניײרַא ןוא ןטייז 2 ןופ רעמונ ַא
 ןבָאה "טנייה, ןופ ןרעמונ עטצעל יד יצ ,קפס ַא זיא סע .גנוצעורעביא
 .טיהענּפָא ווו-ץעגרע דיז

 ָאּפַאטסעג יד טָאה ,עשרַאװ טריּפוקָא ןבָאה ןשטייד יד יװ דלַאב
 ,ןַאמלעדניא .מ ,ןרָאהניײא .א ןופ ןעגנוניוו יד ןיא סעיזיווער טכַאמעג
 ,ןײרַא "טנייה, ןיא ןעמוקעג ןענעז ייז .ןייטשלעקניפ .ח ןוא ןָאזשואי .ב

 טזָאלעגרעביא עיצקַאדער יד ןבָאה ןוא עיזיווער עגנערטש ַא טכַאמעג
 רעבָא ,טעטכינרַאפ יירעקורד יד ,ןכָארבעצ לבעמ סָאד :תוברוח ןיא
 טריפעגסורַא ןענישַאמ יד רעטעּפש ןבָאה ןשטייד יד .ןענישַאמ יד טינ
 .דנַאלשטייד ןייק

 ןרָאװעג טשרָאפעג דנַאנַאכָאנ געט עכעלטע זיא ןַאמלעדניא השמ
 רעטקַארַאכ םעד ןגעוו טגערפעגסיוא םיא טָאה'מ .יײצילָאּפ-יצַאנ רעד ןיא
 סָאװ ,טָאקיָאב ןשטייד-יטנַא םעד ,רעטעברַאטימ יד ןגעוו ,?טנייה, ןופ
 ןעועג זיא ףוס רעד .טריגַאּפָארּפ קרַאטש ױזַא טָאה "טנייה, רעד
 ָאּפַאטסעג ןופ תושר ןיא טקישעגקעװַא ןוא טריטסערַא םיא טָאה'מ זַא
 ןעגנוגנידַאב יד .ץענערג רעשיליוּפ-שטייד רעד ףיוא לטעטש ןיילק ַא ןיא
 זיא 1940 רַאונַאי ףוס טשרע .טכעלש קידתוירזכא ןעוועג טרָאד ןענעז
 עשיטסינויצ יד .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ןוא ןרָאװעג טיײרפַאב ןַאמלעדניא
 טימ זיא רע ןוא טַאקיפיטרעס ַא טימ טגרָאזרַאפ םיא טָאה עוויטוקעזקע
 .לארשי-ץרא ןייק קעװַא החּפשמ ןייז

 ,ביבא:לת ןיא "ןויצ-ירעש; קעטָאיליביב רעשיטָאטש רעד ןיא
 ןופ הנתמ ַא זיא סָאד .1927 רָאי ןופ טנייה ןופ טעלּפמָאק ַא ָאד זיא
 ןופ זיא רעמונ רעטצעל רעד .ביבא-לת ןופ ןַאמרעבוה ףסוי-יכדרמ
 .טסוגיוא ןטס8

 -עגניירַא טָאה רע סָאװ ,ריּפַאּפ ןגיוב ןסיורג ַא ףיוא טָאה בדנמ רעד
 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,דפסה ַא ןבירשעגנָא ,טעלּפמָאק םעד ןיא טּפעלק
 ןוא רעביירש עלַא טעמכ סיוא טנכער רע ."טנייהא ןטימ טנגעזעג ךיז
 :סיוא טריפ

 ,ריד טימ ךיז בָאה ךיא ..!גנוטייצ עטבילעג ןיימ --- ?טנייה;
 ךיד ,ןעוועג טינ ןיב ךיא ּוװ .טדיישעג טינ לָאמ ןייק ,"טנייה,
 ךיא זומ טציא .תוריד ,טעטש רעביא ,ןעמי רעביא טריפעגטימ
 ,רעהַא ָאד ןעמוק טּפָא לעװ ךיא רעבָא .גנוטייצ עביל ,ןדייש ךיד
 ,ןענעייל ןוא ןענעייל ןוא ,ןענעייל טפָא ךיד ןוא ,קעטָאילביב ןיא
 ךיג ױזַא ךיד לעוו'כ ןוא ,רעייט ןוא ביל ןעוועג רימ טסיב לייוו
 ."ןסעגרַאפ טינ
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 ןגרָאמ ַא ןָא ןטכענ ַא -- "טנייה;

 ןגרַאמ ַא ןַא ןטכענ ַא -- "טנייה;

 הנס השמ ריד

 זיא ,ןליוּפ ןופ עיצַאּפוקָא רעשירַאצ-שיסור רעד תעב ,1908 רָאי ןיא
 רעשידיי רעד ןיא גנוטייצ עכעלגעט יד עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג
 אמזוג ןופ ץמש ןייק םעד ןיא ןייז טינ טעװ סע ןוא ,"טנייה, ךַארּפש
 םוצ טלקיװטנַא ךיז טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד זַא ,ןגָאז לעװ ךיא ביוא
 רעסיורג ַא ןיא ןוא) םוטנדיי ןשילוּפ ןופ רוד ןטצעל ןופ ןַאגרָא-טּפיוה
 ןרַאפ רעטצעל רעד -- (םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא-חרזמ ןצנַאג ןופ סָאמ
 .םוקמוא

 -ענרעטנוא עטַאװירּפ ַא יװ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא "טנייה, רעד
 רעשידיי רעלעניגירָא ןוא רעטלַא רעד ,ןַאקצַאי לאומש ןופ גנומ
 סָאװ ,ןײיטשלעקניפ חנ ןוא הימחנ רעדירב יד ןופ ןוא ,טסילַאנרושז
 רָאנ טינ גנוטייצ רעד וצ ןדנובעגוצ ףיט ןעװעג ןענעז יז ךיוא
 רעד טָאה המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ .רעבעגסױרַא יװ זיולב
 רעשיליופ רעד ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ ןטימ טקיניײארַאּפ ךיז ?טנייה,
 רעד רעטנוא ,"קלָאפ עשידיי סָאד,) עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 ןבַאגפיוא ענייז ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה ,(םיובנירג קחצי ןופ עיצקַאדער
 ןופ רעטקַארַאכ רעד .ןרָאטקַאדער ענייז ךיז וצ ןעמונעגניירַא ןוא
 -יטנגיא יד רעבָא ,רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןרָאװעג זיא גנוטייצ רעד
 טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .עטַאוװירּפ ַא ןבילברַאפ זיא טייקשירעמ
 -נגייא יד ןזיועגרעביא ךיוא גנוטייצ רעד ןופ רעציזַאב יד ןבָאה
 ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא-סגנוטייצ יד ןופ טנעה יד ןיא טייקשירעמיט
 ױזַא ןוא ."ײנ-טלַא, ןעמָאנ ןטימ גַאלרַאפ ןוויטַארעּפָאָאק ַא ןפַאשעג
 עלַא ןופ רוביצ ןופ ןינק ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז "טנייה; רעד טָאה
 .שממ עיצוטיטסניא רעלַאנָאיצַאנ ַא ןיא ,תוניחב

 (1918--1908) "טנייה, ןופ םויק םענופ קילדנעצרָאי ןטשרע ןגעוו
 -רָאא רעטשרע רעד ןעװעג ךיוא זיא סַאד :ןליײצרעד טינ ךיא ןָאק
 ןטימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע ןיימ .ןבעל ןיימ ןופ ךרעב קילדנעצ
 .המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב ןעוועג זיא ?טנייה;

 ,תומחלמ-טלעוו עדיב ןשיװצ ןליוּפ ןיא רוביצ רעשידיי רעד
 עלַא טָאה ,תושפנ ןָאילימ 3,5 זיב ןעגנַאגרעד ןיא לָאצ ןייז סָאװ
 םויק ןשיזיפ ןייז רַאפ לגנַארעג ןרעוװש ַא ןיא ןענופעג ךיז ןרָאי

 ןגעק) םויק ןשימָאנָאקע ןייז רַאפ ,(םזינַאגילוכ ןוא ןעמָארגָאּפ ןגעק)

 םויק ןלַאנָאיצַאנ
 רעד .(גנוקירדרעטנוא רעשיטַאמעטסיס ןוא עיצַאנימירקסיד ןגעק)
 .ףמַאק ןקיזָאד ןרַאפ ןַאגרָא רעיירט ַא יװ טנידעג טָאה "טנייה;

 ףיוא ןלײטעצ ןעמ ןָאק הנידמ רעשילייּפ רעד ןופ רָאי 21 יד

 ןייז רַאפ ,(קיטילָאּפ-עיצַאזירעּפוַאּפ רעקיליווזייב

 וצ זיב טײקשהכולמ עשיליוּפ יד ןעיײנַאב ןופ :םיקרּפ-טייצ יירד
 סיקסדוסליּפ ןופ ;(1926--1918) ?שינערעקרעביאייַאמ , סיקסדוסליּפ
 טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה זיב ןליופ ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוק
 -שילױּפ םעד ןביירשרעטנוא ןופ :;(1933--1926) דנַאלשטיײיד ןיא
 ןלוּפ ןייק דנַאלשטײד-יצַאנ ןופ עיזַאװניא רעד זיב ךַאמּפָא ןשטייד
 םיקרּפ-טײצ יירד עקיזָאדיד ןופ םענייא ןדעי ןיא .(1929--1934)
 ןוא ןדיי יד ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל יד ןדישרַאפ ןעװעג ןענעז

 .ףמַאק רעייז

 צא

 ךיז טָאה המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ ןלױּפ עטיינַאב סָאד
 ןוא ללכב ןטכַאמסיורג עקידברעמ יד ןופ ןגיוא יד ןיא טלדנַאוװרַאפ
 רעייז ריא רעביא טײרּפשעגסיױא ןבָאה עכלעוו ,טרפב ךיירקנַארפ ןופ
 -סיװעשלָאב, רעד ןגעק עיציזָאּפ רעטשרעדָאפ ַא ןיא ,טַארָאטקעטָארּפ
 -עגסיוא ןליוּפ עקיטלָאמעד סָאד טָאה ךעלקריוו ןוא ,"הנכס רעשיט
 עשירעטילימ עטצעל יד טריפעג וליפא ןוא לָאר עקיזָאד יד טריפ
 ןגעק עטעדניברַאפ יד ןופ המחלמ-ץנעוורעטניא רעד ןיא עינַאּפמַאק
 -ַאנָאיצַאנ ןשיטסיניוװָאש ןופ רעפסַאמטַא רעד ןיא .דנַאלסור-טעיווָאס
 ןביוהעגסיורא עיצקַאער עשיליוּפ יד טָאה עירעטסיה-המחלמ ןוא םזיל
 .םזיװעשלָאב ןטימ ןדיי יד ןריציפיטנעדיא ןופ גנוזָאל יד

 רעד ןופ גנַאג ןיא ןעמָארגָאּפ טריפעגכרוד ןבָאה ןעײמרַא עשיליוּפ יד
 -עגנָא זיא עצעה עשידייייטנַא יד ןוא דנַאלסור-טעיווָאס טימ המחלמ
 ךיז טָאה המחלמ עקיזָאד יד יװ ,םעדכָאנ ךיוא טייצ עגנַאל ַא ןעגנַאג
 סָאװ ,(1921 ,עגיר) טקַאּפ-םולש ַא ןביירשרעטנוא טימ טקידנערַאפ
 -ברעמ ןןופ םיחטש עסיורג ןלוּפ ןופ טפַאשרעה רעד וצ ןבעגעגרעביא טָאה
 .רעניווונייא עשידיי ןסַאמ ערעייז טימ דנַאלסורסייוװ-ברעמ ןוא עניארקוא

 -ָארגָאּפ רעד ןופ ךיז ןליטשנייא ןטימ ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןכָאנ ףכית
 -סגנוקירדרעטנוא עכעלטפַאשטריװ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,עילַאװכ-ןעמ
 סָאװ ,םעטסיס-ןרעייטש רעד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק עינַאּפמַאק
 ,יקסבַארג .וװ רעטסינימ-סנַאניפ ןשיטימעסיטנַא ןופ ןעמָאנ םעד טגָארט
 יירפ ידכ ,דנַאטשלטימ ןשידיי םעד ןטכינרַאפ וצ ליצ ַא רַאפ טַאהעג טָאה
 סולפרעביא ןרַאפ עירטסודניא ןוא הכאלמ ,רחסמ ןיא טרָא ןייז ןכַאמ וצ
 טמָארטשעג טָאה עכלעוו ,גנורעקלעפַאב רעשיפרָאד רעשילוּפ רעד ןּופ
 ןופ סעצָארּפ-עיצַאזירעּפוַאּפ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .טָאטש ןיא
 .ןפרַאשרַאפ ןיא ןטלַאהעג רעהפיוא ןָא ךיז טָאה רעכלעוו ,םוטנדיי ןשיליױּפ
 ייב גנוקיטפעשַאב וצ געוו רעד טמיוצרַאפ ןעוועג זיא םעד טימ ךיילגוצ
 רעטעברַא עשידיי רַאפ עירטסודניא רעשיליוּפ רעד ןיא טעברַא-ןיול
 סָאװ ,תוחּפשמ עכעלרעגריבניילק עטמערָארַאפ יד ןופ ןיז יד רַאפ ןוא
 סע .עיצַאזירַאטעלָארּפ ןוא עיצַאזיוװיטקודָארּפ ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה
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 טירטניירַא רעד ןרָאװעג טצענערגַאב רעדָא ןרָאװעג ןסָאלשעג ךיוא זיא
 ערעכעה יד ןופ ןטעטלוקַאפ עשיטקַארּפ יד ןיא עכעלטנגוי עשידיי ןופ
 .ןטלַאטשנַא-סגנודליב

 ןלױּפ ןיא רוביצ רעשידי רעד זיא ,טיױנ ןיא ךיז קידנעניפעג
 תושר ןייז ןיא ןוא --- ןלעטשוצנגעק ךיז ,ןפמעק וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג
 יד :טסעטָארּפ ןוא קורדסיוא ןופ םינפוא ייווצ רָאנ ןענַאטשעג ןענעז
 רעד טָאה ָאד .עסערּפ יד ןוא טפַאשרעייטשרָאפ עשירַאטנעמַאלרַאּפ
 טקעדעגפיוא טָאה רע :תוחילש עשירָאטסיה ַא טריפעגסיוא "טנייה,
 טָאה ,טרּפ םוצ ןוא ללכ םוצ יװ ןדיי יד יּפלכ ענַאקיש ןוא הלווע עדעי
 -רעטנוא יד טלדַאטעג ןוא טּפָארטשעג טָאה ,טרעדָאפעג ןוא טרימרַאלַא
 רע טָאה ןדיי עטפדורעג ןוא ענעגָאלשעגרעדינ יד וצ ןוא -- רעקירד
 ענעטָארטעצ ערעיײז ןרעדָאפ וצ ףור ַא ןוא גנוקיטומרעד טכַארבעג
 .טכער

 ךיא געלפ ,לטעטש ןיא לגניי ַא קידנעייז ךָאנ יו ,קנעדעג ךיא
 טפרַאדעג טָאה "טנייה, רעד ןעװ העש רעד ךיוא ןטרַאװ גָאט ןדעי
 שממ בָאה ךיא ױזַא יו ןוא ,עשרַאװ ןופ ןַאב רעד טימ ןעמוקנָא
 לָאמניײק לע ךיא .גנוטייצ רעשידיי רעזדנוא ןופ הרוש עדעי ןעגנולשעג
 ןעלקיטרַא ערעייז סָאװ ,"טנייהא ןופ ןרעמונ עקינייא ןסעגרַאפ טינ
 לייוו ,גָאט ןקיטנייה ןזיב ליפעג ןוא ןיײזטסּוװַאב ןיימ ןיא קיטנעק ןענעז
 ןופ לרוג ןגעוו תמא םעד המשנ עגנוי ןיימ ןיא טצירקעגנייא ןבָאה ייז
 ןוא ןייּפ ןייז ןגעוו ,טייקסיורג ןוא ןדייל ןייז ןגעוו ,קלָאפ רעזדנוא
 .גנונעפָאה

 -- רָאי ןעצ ןעװעג טלַא ןַאד ןיב ךיא -- ןסעגרַאפ טינ לעװ ךיא
 -טנגוי עשידיי רעקילדנעצ יד ןגעוו טלייצרעד טָאה "טנייה, רעד ױזַא יו
 ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענעז עכלעװ ,קסניּפ טָאטש רעד ןיא עכעל
 ןפיוא רענלעז עשיליוּפ ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא טנַאװ רעד וצ
 -סיוא ןַא ןָא ,טקידלושַאב ייז טָאה רע .רידנַאמָאק רעייז ןופ לעפַאב
 ןטלַאהעגּפָא ןבָאה סָאװ ,סעקיװעשלָאב, יװ .טּפשמ ַא ןָא ןוא גנושרָאפ
 -רַאפ ןופ םירבח ןעװעג ייז ןענעז שיטקַאפ ."ןעגנוטַארַאב-המחלמ
 ןיא ןעמוקעגפיונוצ ךיז קילעפוצ ןענעז עכלעוו ,"ןויצ-יריעצ, דנַאב
 ,(1919 רָאי ןיא) טנװָא םענעי ןיא םירבח יד ןופ םענייא ןופ זיוה
 קידנבײרטסױרַא ,קסניפ ןעמונרַאפ טָאה רעטילימ עשיליוּפ סָאד ןעװ
 ןיא זיא קסניּפ-ישודק עקיזָאד יד ןופ רכז םוצ ,בגא) .סעקיװעשלָאב יד
 יװ ןסעגרַאפ טינ לע ךיא .(תבג ץוביק רעד ןרָאװעג ןפַאשעג דנַאל
 ןיא עטַאבעד עשימרוטש יד טרעדלישעג טָאה ?"טנייה; רעד יוזַא
 ןקידנעלסיירטפיוא םעד ,שינעעשעג רעקיזָאד רעד ןגעוו םייס ןשיליוּפ
 עשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא ןרינימָאנ סָאד ןוא םיובנירג קחצי ןופ טירטסיורַא
 -וּפעד עשידיי ייווצ ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ עיסימָאק-סגנושרָאפסיױא
 ַא ךיוא רָאנ ,גנוטייצ עקידנפמעק ַא ןעוועג רָאנ טינ זיא "טנייה, .ןטַאט
 יו סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ךימ טלָאה אפוג ךיא .גנוטייצ עשירעיצרעד
 ןרָאי יד ןופ גנַאג ןיא טָאה רעכלעוו ,"טנייה, ןופ רעליש יד ןופ רענייא
 .גנוטייצ רעד טָא ןופ רָאטקַאדער רעד ןייז וצ ןעוועג הכוז

 ןגעק ןלױּפ ןופ המחלמ יד תעב .ַאננָאלבַאי השרּפ יד רעדָא..
 יד ןבָאה ,(1920) טקנוּפכױה ריא וצ ןעגנַאגרעד זיא דנַאלסור-טעיוװָאס

 הנס השמ ר"ד

 ןייג ןלָאז יײז ןטנעדוטס יד ןופ טרעדָאפעג ןענַאגרָא-טכַאמ עשיליופ
 טלעטשעגוצ ךיז ןבָאה ןטנעדוטס עשידיי ךיוא .ײמרַא רעד ןיא קיליוויירפ
 יורטוצ ןייק טַאהעג טינ טָאה רעטילימ עשיליוּפ סָאד רעבָא .קיליוויירפ
 ןיא טקיטכעדרַאפ ןעוועג עלַא ןענעז עכלעוו ,עכעלטנגוי עשידיי יד וצ
 טרַאּפשרַאפ ןענעז עקיליוויירפ יד ןוא םזיועשלָאב םוצ עיטַאּפמיס
 "טנייהע רעד .ַאננָאלבַאי לטעטש ןבענ רעגַאל-טסערַא ןַא ןיא ןרָאװעג
 צידעגַארט רעד ןופ לָאבמיס ַא וצ ַאננָאלבַאי ןעמָאנ םעד ןביוהרעד טָאה
 ןטלָאװ קיליוויירפ ןעגנַאגעג טינ ןטלָאװ ייז ןעוו :ןדיי עשיליוּפ יד ןופ
 ןעמוקעג ןענעז ייז ןעװ :ןרעטרעזרעד יװ ןרָאװעג טלּפמעטשעג ייז
 ןַא ןָא :עטקיטכעדרַאפ יװ ןרָאװעג טלּפמעטשעג ייז ןענעז קיליוויירפ
 ...געווסיוא

 עשיטסילַאנָאיצַאנ יד .1922 רָאי ןיא ,םייס םוצ עינַאּפמַאק-לַאװ יד
 ןוא טלגילקעג ךיז טָאה םייס ןקידנריאוטיטסנָאק ,ןטשרע ןיא טייהרעמ
 זַא ,גנולײטרַאפ-ןטַאדנַאמ יד ןוא ןענָאיַאר-לַאװ יד ןטינשעגוצ ױזַא
 ,ןטײהרעדנימ ערעדנַא ןופ רעדָא ןדיי יד ןופ רעייטשרָאפ םוש ןייק
 זיא םיובנירג קחצי ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא .ןייז חילצמ טינ לָאז
 רעכלעוו ,"ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ קָאלב , רעד ןרָאװעג ןפַאשעג
 רענַײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ קיצרעפ ךרעב טריטנעזערּפער טָאה
 רעד ןופ הריזג יד ןכָארבעצ טָאה רע ןוא ןלױּפ ןיא גנורעקלעפַאב
 .ערעדנַא יד טכַאמעג טשינוצ טָאה עיצַאניבמָאק ןייא .עמרָאנ-טנעצָארּפ
 סָאװ טימ ,שפנ-תוריסמ ַא רַאפ סָאװ טימ ,תובהלתה ַא רַאפ סָאװ טימ
 טריפעג טייצ רענעי וצ טָאה "טנייה; רעד ןערב םענעסיברַאפ ַא רַאפ
 -ירקסיד רעד ןופ ץנַאטנעזערּפער רעטכערעג ַא רַאפ עינַאּפמַאק-לַאװ יד
 רעכעלדנעש רעד ןגעק רָאנ טינ -- טייהרעדנימ רעשידיי רעטרינימ
 ןבָאה עכלעוו ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ עיצַאריּפסנָאק רעוויטַארטסינימדַא
 ךיוא רָאנ ,קָאלב-סטייהרעדנימ םעד ןקידעש וצ ןעגנואימַאב טכַאמעג
 ,ןזיירק עשידיי דצמ תונדחּפ ןוא ךיז ןסַאּפוצ ןופ ןעגנוניישרעד יד ןגעק
 ..רעשרעה יד ןענרעצרעד טלָאװעג טינ ןבָאה עכלעוו

 עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא יד ריא טימ ןוא ,םייהרעדנימ עשידיי יד
 ןשיליוּפ ןיא ץנַאטנעזערּפער ענעעזעגנָא ןַא טכיירגרעד ןבָאה ,ןטייהרעדנימ
 ןעוועג זיא ,1922 רעבמעצעד ןיא ,טירש עטשרע ענייז ןופ ענייא .םייס
 יד .קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ טנעדיזערּפ ןטשרע םעד ןלייוו סָאד
 ףיוא טלעטשעגסױרַא גנומיטשּפָא רעטשרע רעד ןיא ןבָאה ןטייהרעדנימ
 רָאסעּפָארּפ םעד --- טַאדידנַאק םענעגייא ןַא ןפוא ןוויטַארטסנָאמעד ַא
 ַא ,גנומַאטשּפָא רעשיזיוצנַארפ ןופ קַאילָאּפ ַא ,יינעטרוק-עד ןעורַאב
 רעטייװצ רעד ןיא .ןעגנואיושנָא עוויסערגָארּפ ,עקניל טימ שטנעמ
 -טגנָא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ סעיצקַארפ יד ןבָאה גנומיטשּפָא
 םעד ,סקניל-ָארטנעצ ןשילױּפ ןופ טַאדידנַאק םוצ ןעמיטש ערעייז ןסָאלש
 -- ,שטנעמ רעוויסערגָארּפ ַא ךיוא ,שטיװָאטורַאנ לעירבַאג רָאסעּפָארּפ
 עשיליוּפ עשיטסילַאנָאיצַאנ יד .ןרָאװעג טלייװעגסיוא זיא רעכלעוו

 ןופ סױרַא ןענעז (סעקעדַאכ) עשילױטַאק יד ןוא (סעקעדנע) עיצקַאער
 ןופ טנעדיזערּפ ַא ןרָאװעג טלייװעגסיוא סָאד זיא ױזַא יו :םילכ יד
 -רעביא רעד טימ רָאנ ,טיײהרעמ רעשילױּפ "רענייר,, ןייק טימ טינ ןלױּפ
 טָא ןופ העּפשה רעד רעטנוא ?"עדמערפ/, ערעדנַא ןוא ןדיי ןופ טכיוועג



 ןגרָאמ ַא ןַא ןטכענ ַא -- "טנייה,

 שויגילע ,רעלָאמ רעשילױּפ ַא טָאה עדנַאגַאּפָארּפ רעקיטפיג רעד
 ץַאלַאּפ ןיא שטיװָאטורַאנ טנעדיזערּפ םעד טעדרָאמרעד .,יקסמָאדַאיוװעינ
 רעכעלרעייפ רעד וצ ןעמוקעג זיא רע תעב ,עימעדַאקַא-טסנוק רעד ןופ

 -ּפָארַא ךיז ןבָאה געט עצרַאװש .גנולעטשסיוא-רעדליב ַא ןופ גנונעפערעד

 זיא "טנייה; רעד .טרפב ןדיי יד ףיוא ןוא ללכב ןליופ ףיוא טזָאלעג

 עטלייוורעדסיוא יד ןופ תוכז םעד ןעלסּפ ןגעק עינַאּפמַאק ַא ןיא ןענַאטשעג

 סָאד ןעמיטש ערעייז טימ ןרידיצעד וצ ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ

 ןעוועג זיא סָאד .טייז רערעדנַא רעדָא רעד ףיוא לָאשגָאװ ןופ לגניצ

 רָאנ טינ ,גנוטיידַאב-סנעדעצערּפ ַא ןופ עינַאּפמַאק עלעיּפיצנירּפ ַא

 .ייברַאפ ןענעז ןרָאי .ןדיי רַאפ רָאנ טינ ךעלגעמ ןוא ןליוּפ רַאפ זיולב

 רעבמעצעד ןיא ןשטיװָאטורַאנ ןדרָאמרעד ןופ גָאטרָאי ןטנצפופ םוצ

 רעשידיי ַא ןופ ןטייז יד ףיוא ףור ַא טימ טעדנעוועג ךיז ךיא בָאה ,7

 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ךַארּפש רעשיליופ רעד ןיא גנוטיײצנכָאװ

 םיא רימָאלא :ןעײטרַאּפ עקניל עשיליוּפ יד וצ ,?טנייה, ןופ גַאלרַאפ

 ןופ טנָארפ ַא ןפַאש טציא רימָאל ,טנעמונָאמ ןקידעבעל ַא ןלעטשכיוא

 ןיא -- ןשטיװָאטורַאנ טלייװעגסיוא טייצ רענייז ןבָאה סָאװ ,עלַא יד
 רעשיטסישַאפ רעד ןופ ןוא ןסיורד ןופ הנכס רעשיצַאנ רעד ןופ קילבנָא
 ךרעב ןעוװעג זיא סָאד .."םייהרעדניא טעוװעדליוװ סָאװ ,עיצקַאער
 זיא סָאד רעבָא ,1929 רעבמעטּפעס ןופ עידעגַארט רעד רַאפ רָאי ייווצ
 .טסיזמוא ןעוועג

 ןלױּפ ןיא טכַאמ רעד ייב טָאה ןשטיװָאטורַאנ ןדרָאמרעד ןכָאנ

 ןוא ןכעלטּפַאשטריװ ןרַאּפ .עיצקַאער עטכער יד טקיטסעפרַאפ ךיז

 -נַאװצ יד ןיא הנידמ יד ןפָארטעג טָאה סָאװ ,סיזירק ןכעלטפַאשלעזעג

 ןופ ןדיי יד ןקיטייזַאב ךרוד "גנוזיילא ַא ןענופעג יז טָאה ,ןרָאי רעקיצ
 װַאלסידַאלװ רעטסינימ-סנַאניפ רעד .סעיציזָאּפ עשימָאנָאקע ערעייז
 טָאה סָאװ ,םעטסיס-רעייטש ןכעלריקליוו ַא טריפעגנייא טָאה יקסבַארג
 -עירטסודניא עניילק ןוא עלעטימ יד ,רעקרעװטנַאה ,םירחוס יד טריניאור
 טייהרעמ ַא ןעװעג ןענעז ןוא ןדיי ןעװעג בור סָאד ןענעז סָאװ ,רעל
 ןכעלטנייפ םעד ןגעק טלעטשעג ךיז טָאה "טנייה, רעד .ןדיי יד ןשיווצ
 טלפייווצרַאפ .םויק ןשידיי ןטעטכינרַאפ םעד ןקידייטרַאפ םייב םישזער
 -- ןריולרַאפ ,דובכ ןפורעגסױרַא טָאה רעבָא ,הכרעמ יד ןעוועג זיא
 דנַאטשלטימ ןשידיי ןטמערָארַאפ ןוא ןטגָאירַאפ ןופ ליפ .קיטומ רעבָא
 .?'הילע עטרעפ יד;) לארשייץרא ןייק ןליוּפ ןופ ןעוועג הלוע ןענעז
 רענעי וצ ןענעז לארשי-ץרא ןיא ןעגנוגנידַאב עשימָאנָאקע יד רעבָא
 טינ ןענעז "םילוע-יקסבַארג; יד ןופ ליפ ,ערעוװש רעייז ןעוועג טייצ
 זיא'ס .אכבה-קמע ןיא ןעװעג דרוי קירוצ ןוא ןרָאװעג טריברָאסבַא
 ,רוביצ ןשידיי ןופ טײקיטפַאהדנַאטש יד ןקרַאטשרַאפ וצ קיטיונ ןעוועג
 -- שואי ןופ ןליצקַאב יד ןגעק ןריזינומיא טפרַאדעג םיא טָאה ןעמ
 ."טנייה, רעד ןָאטעג טָאה ןָאט טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ סָאד ןוא

 ןוא םזילַאנָאיצַאנ :ןלױּפ ןיא םישזער רעד ןעוועג זיא טליופעצ
 רערעטצניפ רעדנשרעה רעד ןופ סנכייצנעק יד ןעוועג ןענעז םזילַאקירעלק
 -הנידמ ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג זיא עיצּפורָאק ,עיגָאלָאעדיא
 יד ןופ טפַאשנגיא עטלוב יד ןעוװעג זיא טײקיטנעהּפָאמוא .,טַארַאּפַא
 -- רעטנעצ ןוא סטכער ןופ ןעײטרַאּפ יד ןשיוװצ תוינונק-עיצילַאָאק

 םיוצ ןוא השוב ןָא טָאה דליב ןקידהרוחש-הרמ םעד טָא ןופ ןוא
 טנורגרעטניה ןקיזָאד ןפיוא .םזיטימעסיטנַא רעד טעשטרַאטסעגסױרַא
 טַאה א ךיז רעירפ טָאה רעכלעוו ,יקסדוסליּפ ףעזוי לַאשרַאמ רעד טָאה
 ַא טריפעגכרוד ,קעווויעלוס ןיא טוג ןשיפרָאד ןייז ןיא ןגיוצעגקירוצ
 טנע טיהר ןפיוא ןעגנּוװצעגפיורַא ןֹוא שינערעקרעביא עשירעטילימ
 גה ,ןפַאשעג טָאה רע סָאװ גנוריגער רעד ןופ גנונעקרענָא יד םייס ןוא
 טי גימ-רעטילימ ַא ןופ טמַא םעד זיולב ןעמונרַאפ ריא ןיא טָאה רע
 יד יו ןליוּפ ןופ עטכישעג רעד ןיא ןיירַא זיא שינערעקרעביא יד
 ,1926 יאמ ןט-13 םעד ןכָארבעגסיױא זיא יז לייוו ,"שינערעקרעביא-יאמ,

 סינּפיק םחנמ
 "טנייה , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 טסינָאטעילעפ ןוא

 טנַאקַאב ןעוועג זיא ןיקסדוסליּפ טציטשעג טָאה סָאװ רעגַאל רעד ןוא
 רעקיזָאד רעד טימ לייו ,(גנוכַאמ-טנוזעג) "עיצַאנַאס; ןעמָאנ ןטימ
 .שינערעקרעביא יד טריפעגכרוד רע טָאה גנוזָאל

 ןליוּפ ןקיטלָאמעד ןיא ןטכיש עטרינימירקסיד עלַא טימ ןעמַאזוצ
 יד טימ וליפא ןוא ,ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד עלַא טימ ןעמַאזוצ
 ןוא -- ןליוּפ ןיא רוביצ רעשידיי רעד טָאה ,עקניל-םערטסקע עשיליוּפ
 טימ שינערעקרעביא יד ןעמונעגפיוא -- "טנייה, רעד .ןַאגרָא ןייז
 ריא ןיא קידנעעז ,ןעגנונעפָאה ליפ ריא ףיוא טגיילעג ןוא עיטַאּפמיס
 לענש רָאג רעבָא .סעקעדנע עטסַאהרַאפ יד ןופ גנוקיטייזַאב יד לכ-םדוק
 ןוא ןעגנונעפָאה עשלַאפ ןעוועג ןענעז סָאד זַא ,טלעטשעגסיורַא ךיז טָאה
 ַא ףיא עקילק עדנשרעה ןײא טשיוטעג זיולב טָאה יקסדוסליּפ זַא
 םישזער ןופ רעטקַארַאכ ןרענָאיצקַאער םעד קידנרעדנע טינ ,רעטייווצ
 גנושיוטנַא יד .קיטילָאּפ עכעלרעניא ןוא עכעלרעסיוא יד טינ ךיוא ןוא
 ךיז טָאה "?עיצַאנַאס, רעד ןוא יקסדוסליּפ ןופ טפַאשרעה רעד ןיא
 -לעזעג רעשידיי רעד ייב טקילפנָאק ַא ןופ הביס רעד ןיא טלדנַאװרַאפ
 עקיגנַארטשרע ןַא טריפעגסיוא טָאה "טנייהא רעד ןוא טײקכעלטפַאש
 .טקילפנָאק ןקיזָאד ןיא לָאר
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 גנואיצַאב רעד ןופ עגַארפ רעד םורַא טקעלּפטנַא ךיז טָאה סיר רעד
 יד ןופ רעיטשרָאפ עשירַאטנעמַאלרַאּפ יד .םישזער סיקסדוסליּפ וצ
 ןופ ןוא ,ווָאװל ןופ ךייר ןָאעל ר"ד טימ שארב ,ןדיי עשיצילַאג-חרזמ
 ןעוועג ןענעז ,עקָארק ןופ ןָאהט עשוהי ר"ד ןטימ שארב ,עיצילַאג-ברעמ
 ןעמוקַאב וצ טפָאהעג ןוא יקסדוסליּפ ןופ םישזער םעד ןציטש וצ טגיונעג
 יז .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ ןעגנורעטכיילרַאפ עסיוועג םיא ןופ
 ןכלעװ ןיא ,גנוריגער רעד טימ םכסה ַא וצ ןעגנַאגרעד וליפא ןענעז
 -רַאפ וצ חסונ ןטלּפענרַאפ ַא טימ תוחטבה ןענופעג ךיז ןבָאה סע
 יד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןבעל סָאד סָאװטע ןרעטכייל
 -ױּפ-"סערגנָאקא ןופ ןטפַאשדָאװעיָאװ יד ןופ ןטַאטוּפעד-םייס עשידיי
 -נַאגרַאפ רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטיבעג-ץענערג עקידחרזמ יד ןופ ןוא ןל
 זיא סָאװ ,עיצילַאג ןופ דיישרעטנוא ןיא) ,דנַאלסור וצ טרעהעג טייהנעג
 שארב ,(עירעּפמיא רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד ךרוד ןעמונרַאפ ןעוועג
 סָאװ ,תוחטבה עטלּפענרַאפ יד טיורטעג טינ ןבָאה ,םיובנירג קחצי טימ
 ןוא ,ןעועג רתוס ךעלגעטיגָאט יז טָאה טייקכעלקריו ערעטיב יד
 -ליּפ ןופ םישזער םעד יפלכ גנולעטש עלענָאיציזָאּפָא ןַא ןעמונעגנָא
 טינ ייז ןבָאה ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיי יד ךייש סָאװ .יקסדוס
 ,טַאנעס רעדָא םייס ןיא טפַאשרעייטשרָאפ ַא ןעמוקַאב וצ ןעוועג חילצמ
 רעייז ןופ הביס יד ייס ןוא טַאטלוזער רעד ייס ןעוועג זיא סָאד ןוא
 ןיא רוביצ ןשידיי ןופ קיטילָאּפ רעד ףיוא העּפשה רעטצענערגַאב
 -רַאפ יד ןוא ("לארשי-תדוגא;) ןזיירק עזעיגילער-םערטסקע יד .,ןליוּפ
 ,יקצילשיוו ווַאלצַאװ טימ שארב ,("דנַאברַאפ-םירחוס,) ןזיירק עכעלגעמ
 רעד .גנוריגער רעדעי ןופ סרעציטש עליבַאטס יד וצ טרעהעג ןבָאה
 טָאה קיטילָאּפ רעשידיי רעד ןופ עיניל רעד רַאפ ףמַאק רעקידרקיע
 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעלגילפ עדייב ןשיװצ טריפעג םורַא ױזַא ךיז
 רעשיטסינוטרָאּפָא ןַא -- ?רעשיצילַאג, רעד :ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא
 -- רעשילױוּפ-"סערגנָאק; רעד ןוא ,טייז ןייא ןופ ,רעקיביגכָאנ ןוא
 רעד .טייז רעטייוצ רעד ןופ ,רעמַאזגיובמוא ןוא רעלענָאיציזָאּפָא ןַא
 ןבעל ןשיטילָאּפ ןופ רעטנעצ םצע ןיא ןענַאטשעג זיא ףמַאק רעקיזָאד
 .ןרָאי עלַא ןליוּפ ןיא טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןוכ

 עדייב ןופ רעגָאזטרָאװ יד ןבעגעג תמא ןַא סָאװ טָאה "טנייה, רעד
 ןעגנוניימ ערעיײז ןעגנערב וצ טייקכעלגעמ ַא ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ
 ןופ םירמאמ עכעלטנכעוו יד ןוא ,רענעייל להק ןרַאפ ןטנעמוגרַא ןוא
 ערעדנַא יד ןבענ ענייא ןענישרעד ןענעז ןָאהט עשוהי ןוא םיובנירג קחצי
 -סגנוטייצ רעד ןופ גנולעטש יד רעבָא ,ןרעמונ עקידקיטיירפ יד ןיא
 -ָאיציזָאּפָא רעד רַאפ עציטש :קיטיידנייא ןוא רָאלק ןעוועג זיא עיצקַאדער
 ןבָאה טייקיעפ ליפ ןוא ןערב ןסיורג ַא טימ .עיניל רעלַאקידַאר ,רעלענ
 .ב ןופ ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא יד טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז
 יד רַאפ ףמַאק ןטנעװקעסנָאק ןופ תוכז ןיא (ןַאמטסוי .מ) ןָאזשואי
 קימעלָאּפ ןיא ןוא ,ןעגנוריגער עשיטימעסיטנַא יד ןגעק ןדיי יד ןופ טכער
 עכלעוו ,"טנעמָאמ, ןופ עיצקַאדער רעד טימ ןוא "לארשי-תדוגא, טימ
 .טכַאמ רעד טימ הרשּפ ַא וצ ןפורעג ןבָאה

 הנס השמ ר"ד

 -טנַא טָאה םישזער סיקסדוסליּפ ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה סע
 טקַאּפ ַא ןסָאלשעג ןוא ןטעבעגרעביא ךיז טָאה רע .ףוצרּפ ןייז טקעלּפ
 ,ןפַארג ןוא ןטשריפ יד טימ (שזעיווסעינ ןיא ףערטנעמַאזוצ א ףיוא)
 יד ןופ ןטיבעג יד ןיא רקיעב רעטיגיץיר ןופ רעמיטנגייא יד
 תולחנ ערעייז ןרילרַאפ וצ טַאהעג ארומ ןבָאה עקיזָאד יד .ןצענערג-חרזמ
 םוצ דנַאלסורסיײװ ברעמ ןוא עניַארקוא-ברעמ ןסילשנָא ןופ לַאפ ןיא
 ַא יװ ןיקסדוסליּפ רַאפ טנידעג ייז ןבָאה רעבירעד ןוא דנַאברַאפנטַאר
 .עיצַאטנעירָא רעשיסור-יטנַא ןייז רַאפ עזַאב עכעלטפַאשלעזעג ערעכיז
 ןופ םעטסיס ןיא עטעדניברַאפ יװ טנידעג םיא ייז ןבָאה קיטייצכיילג
 יּפלכ טעדנעװעגנָא טָאה טכַאמ ןייז סָאװ ,גנוצונסיוא ןוא גנוקירדרעטנוא
 עכעלטפַאשלעזעג ַא ךיוא יװ ,םירעיוּפ עשיסורסייוו ןוא עשיניַארקוא יד
 "ןשיקעדנע; ןוא רעגַאל-"עיצַאנַאס, ןשיווצ טסעמרַאפ םעד ןיא עציטש
 ןטרעוװ עשיטַארקַאמעד עלַא ןפרָאוװרַאפ טָאה רעכלעוו ,יקסדוסליּפ .רעגַאל
 רערענָאיצולָאװער, רעד ןופ שארב ןענַאטשעג זיא רע תעב ,טנגוי ןייז ןופ
 -- .סּפּפ) ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ ?עיצקַארפ
 טימ ,םייס ןטימ טקילפנָאק םענעפָא ןַא ןיא ןרָאװעג ןגיױצעגנײרַא זיא
 ןליוּפ ןיא טריפעגנייא ןעוועג זיא סָאװ ,הטיש רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעד
 זיא ןוא ,קילבוּפער רעשיזיוצנַארפ רעטירד רעד ןופ רעטסומ ןטיול
 ַא וצ ,גנולעטש רעשיטסישַאפ רענעכָארּפשעגסױא ןַא וצ רעבירַא
 עלַאנָאיצַאנ יד ןגעק ,םירעיוּפ ןוא רעטעברַא יד ןגעק ףירגנָא ןפרַאש
 זיא'ס ןוא .עיטַארקַאמעד רעד ןופ ךעלטשער יד ןגעק ,ןטייהרעדנימ
 רעשיטסישַאפ ןופ טנורגרעטניה ןקיזָאד ןפיוא סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טינ
 -ײלּפָא-ץילב ַא יו ,םזיטימעסיטנַא רעד טילבעגפיוא טָאה עיצַארענעגעד
 יװ ןוא ,דנַאל ןיא גנונַאּפש רעלַאיצָאס ןוא רעשיטילָאּפ רעד רַאפ רעט
 .עיצקַאער רעקידנשרעה רעד ןופ טנעה יד ןיא רישכמ ַא

 -כעלקריוו יד .טריטָארקנַאב ,טשיוטנַא טָאה קיטילָאּפ-הרשּפ יד
 רעלענָאיציזָאּפָא רעד ןופ טייקיטכערעג יד .זיוװרעד טָאה אפוג טייק
 -סערּפ רעשיטילָאּפ-שילַארָאמ רעד .קיטילָאּפ רעשידיי רעד ןיא עיניל
 -רעד ךיז טָאה גנוטייצ יד ,ןגיטשעג קידלַאװעג זיא "טנייה, ןופ שזיט
 ,עביל ןייז ךיוא רָאנ ,רוביצ ןשידיי ןטיירב ןופ עציטש יד רָאנ טינ ןברָאװ
 .טײקרַאבקנַאד ןוא גנונעקרענָא

+ 

 --.רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעגרערַאפ ךיז טָאה ןדיי יד ןופ בצמ רעד
 -ונעגנָא טָאה עכלעוו ,טכַאמ רעד ןופ קיטילָאּפ רעד ןגעק ףמַאק רעד ןוא
 -עווש ץלַא ןעוועג זיא ,רוטַאטקיד רעשיטסישַאפ ַא ןופ םערָאפ יד ןעמ
 ץנעדנעט רעד ןשיווצ טנורגּפָא ןַא ןפַאשעג ךיז טָאה'ס .רערעווש ןוא רער
 -סקלָאפ עשידיי יד ייב עיצַאזילַאקידַאר רעלַאיצָאס ןוא רעשיטילָאּפ ןופ
 טייקיסעמ ןוא ךיז ןסַאּפוצ ןופ ץנעדנעט רעד ןשיווצ ןוא ,טנגוי ןוא ןסַאמ
 -לעזעג רעשידיי רעד ןופ ןזיירק-םינקסע עקידנריפנָא עלעיציּפָא יד ייב
 סָאװ ,עקינעי יד ןופ ליפ ןבָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ .טײקכעלטּפַאש
 עלענָאיציזָאּפָא ,עלַאקידַאר יד טציטשעג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ןבָאה
 ךיז ,ןזירק עכעלרעגריבניילק יד ןשיוװצ ןופ רקיעב ,עיניל עשיטילָאּפ
 .עדַאקירַאב רעד ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא רעבירַא ןוא ןכָארבעגניײא



 ןגרָאמ ַא ןָא ןטכענ ַא -- "טנייה,

 םיובנירג קחצי תמא ןַא סָאװ זיא 1921 רָאי ןופ ןלַאװ-טנעמַאלרַאּפ יד ןיא
 ללכ-ךרדב טָאה המישר ןייז רעבָא ,םייס ןיא ןרָאװעג טלייוועגסיוא
 טַאנעס ןוא םייס ןיא רעייטשרָאפ עשידיי לָאצ יד ;לַאפכרוד ַא ןטילעג
 טָאה יז ןשיווצ טייהרעמ עקידנרידיצעד יד ןוא ,ןרָאװעג רענעלק ליפ זיא
 .גנוריגער יד טציטשעג

 זיא ,ענובירט רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רענעּפמורשעגניא רעד בילוצ
 עשיטסיצילבוּפ יד ןרעטיירבוצסיוא טייקידנעוװטיונ יד ןעמוקעגפיוא
 וצ ידכ -- ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ,עשיטסילַאנרושז יד ,ענובירט
 ךיוא יו ,טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשיליױוּפ רעד וצ טקעריד ריא ןופ ןדער
 סָאװ ,ךַארּפש רעד ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד וצ ןדנעוו וצ ךיז ידכ
 רענעלק זיא שידיי ןופ טפַאשטנעק יד תויה ,ךעלדנעטשרַאפ ריא רַאפ זיא
 עשידיי עסיורג יירד ןלױּפ ןיא ןעוועג ןענעז סע .רוד ןגנוי םייב ןרָאװעג
 ,עשרַאװ ןיא "דנָאלגעשּפ שַאנ; -- ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןעגנוטייצ
 ענייא ןייק רעבָא ,עקָארק ןיא "קיננעיזד יװָאנ, ןוא ווָאװל ןיא "ַאליוװכ;
 לעלַארַאּפ ןייז לָאז סָאװ ,עיניל עשיטילָאּפ ַא ןעמונעגנָא טינ טָאה ייז ןופ
 -"טנייה, ןופ גנוקילײטַאב רעוויטקַא רעד טימ ."טנייה, ןופ עיניל רעד וצ
 ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,גרעבדלָאג םהרבא .,רָאטקַאדער
 עװָאנ, ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא גנוטייצ טכעלגעט עיײנ ַא 1
 ר"ד רָאטקַאדער ריא סלַא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא טשרעוצ .?ָאװָאלס
 ןטייקירעװש עלעיסנַאניפ בילוצ רעבָא ,ווָאװל ןופ רעלזניא םהרבא
 הגרדהב ןעײרפַאב וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג רעבעגסױרַא-גנוטייצ יד ןענעז
 זיא גנוטייצ יד ןריגַאדער סָאד ןוא ,עיצקַאדער רעד ןופ רעטעברַא עלַא
 ןענַאטשַאב זיא עיצקַאדער עצנַאג יד) רימ ףיוא ןרָאװעג טגיײלעגפיורַא
 ןעוועג ןיב ךיא -- טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ ןטנעדוטס ייווצ ןופ
 ןופ טנעדוטס ַא ןעװעג זיא רעטייוצ רעד ןוא ןיצידעמ ןופ טנעדוטס
 ןיא ןובית בד טַאקָאװדַא טציא ,םוַאבוַארטש ווַאלסינָארב ,ץנעדורּפסירוי
 יד ,טפרַאשרַאפ ךיז ןבָאה ןטיײקירעװש עלעיסנַאניפ יד .(םילשורי
 טָאה ןַאד ןוא ,ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא שיליוּפ ןיא גנוטייצ עכעלגעט
 ַא עשרַאװ ןיא ןבעגוצסיורַא ןביוהעגנָא "טנייה,; ןופ גַאלרַאפ רעד
 ריא טרעדנעעג רעטעּפש טָאה סָאװ ,יַאיניּפָא; שיליוּפ ןיא טַאלבנכָאװ
 ןופ זה ןיא ןיירַא 1921 רָאי ןיא ךיא ןיב ױזַא ."רעטס; ףיוא ןעמָאנ
 רעד וצ) .ךַארּפש רעשיליופ רעד ןיא סעיליפ ענייז ךרוד "טנייה,
 ןיא ,רעטעּפש ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ךיא ןיב שממ "טנייה, ןופ עיצקַאדער
 .(19234 רָאי

 ןזָאלרַאפ םיובנירג קחצי טָאה ,(19232 רָאי ןיא) ,טייצ רענעי וצ
 -רָאפ עשידיי יד ןשיװצ ירמגל טמַאזנייארַאפ ןבילבעג זיא רע .ןליוּפ
 רעקיצנייא רעד ,טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ ןופ ןרעמַאק עדייב ןיא רעייטש
 יּפלכ עיניל עלענָאיציזָאּפָא עטולָאסבַא יד טריטנעזערּפער טָאה סָאװ
 ןייק ךיז רַאפ ןעזעג טינ ןיוש טָאה רע ןוא ,םישזער-יקסדוסליּפ םעד
 ךָאנ -- טעדנעװעג ךיז טָאה רע .חטש-סטייקיטעט ןקיזָאד ןפיוא לָאר
 -סטייקיטעט ןרעדנַא ןַא וצ --- זירַאּפ ןיא הפוקת-סגנַאגרעביא רעצרוק ַא
 רעשיטסינויצ רעד ןופ רבח:סגנוטייל ַא יװ ,לארשי-ץרא ןיא ,חטש
 .םילשורי ןיא (ץנעגַא רעשידי רעד ןופ ןוא) עיצַאזינַאגרָא-טלעװ

 א

 (1933 רַאונַאי ףוס) דנַאלשטייד ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה
 ןופ ןזירק עדנשרעה יד ףיוא וליפַא קערש ַא ןפרָאװעגפױרַא טָאה
 -נענרעד עסיוועג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא תמא ןַא סָאװ .ןלױּפ-יקסדוסליּפ
 ןזָאלבעג ןבָאה דנַאל ןיא ךעלרעניא ןוא ,דנַאברַאפנטַאר םוצ גנורעט
 ןבָאה עכלעוו ,עקניל יד ןגעק קורד םעד ןכַאמ רעטכייל ןופ ןטניוו
 -סױרַא ןביױהעגנָא ןוא ?טנָארפ-סקלָאפ, ַא וצ טירש עטשרע יד טכַאמעג
 םינמיס עקיזָאד יד .("ינרַאלוּפָאּפ קיננעיזד,) ןַאגרָא ןכעלגעט ַא ןבעג
 טַאהעג ןבָאה םזירעלטיה ןופ הנכס רעד ןגעק ךיז ןרידילָאסנָאק ןופ
 ,ןעגנואיצַאב עשידיי-שילוּפ יד ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא גנַאלקּפָא רעייז

 יקצינטישז בייל שריה
 ,"טנייה,, ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 רעטעברַאטימ עטשרע יד ןופ
 גנוטייצ רעד ןיא

 גנַאל סעצָארּפ רעקיזָאד רעד טָאה רעצ ןסיורג םוצ רעבָא -עג טינ

 .טקידנעעג ךיג רָאג ךיז טָאה וע ןוא טרעיוד

 -טינ/ ַא ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא זיא 1924 רַאונַאי ןט-26 םעד

 .יקסדוסליּפ ןוא רעלטיה ןופ ןעגנוריגער יד ןשיוװצ ?טקַאּפ-ספירגנָא

 עקיטסייג ַא ,עיצַאזישַאפ עקידנעייגטייוו ַא טיידַאב סָאד טָאה ןליוּפ רַאפ

 ןופ גנוקרַאטשרַאפ עקידלַאװעג ַא ןוא םזירעלטיה םוצ גנוטכענקרַאפ

 .םזיטימעסיטנַא

 טָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ-יקסדוסליּפ רעדנשרעה רעד ןופ טייז רעד ייב

 רעד יװ עזַאב רעשיטסישַאפ-טעמכ ,רעיינ ַא ףיוא טריזינַאגרָאער ךיז

 ירמגל ןעמוקעגפיוא ןענעז ,("ןָאזָא,) ?טייקינייא רעלַאנָאיצַאנ ןופ רעגַאל;

 טצעהעג ןבָאה עכלעוו ,("ַאגנַאלַאפ, ,.ר.נ.ָא) סעיצַאזינַאגרָא עשיטסישַאפ

 ןגעק ןסעצסקע יד .טסייג ןשיצַאנ םענעכָארּפשעגסױא ןַא ןיא ןדיי ןגעק

 ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד .רעטּפָא ןרָאװעג ןענעז ןליוּפ ץנַאג ןיא ןדיי

 ןגעק ןענעז יז זַא ,טרעלקרעד ןבָאה ייז םגה ,ןסעצסקע יד טמיוצעג טינ
 -ייזַאב םייב ףמַאק ןשימָאנָאקע םעד זיולב ןציטש רָאנ ,ןעלטַימ-טלַאװעג
 טימ ייז ןטייברַאפ ןוא סעיציזָאּפ עכעלטפַאשטריװ ערעייז ןופ ןדיי יד ןקיט
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 םוצ ,טָאקיָאב ןכעלטפַאשטריװ םוצ ,ןסעצסקע יד וצ בָאגוצ ןיא .ןקַאילָאּפ
 רעיינ ַא ןעמוקעגוצ זיא ,ןלושכיוה יד ןיא ןדיי רַאפ ?סוזוַאלק סורעמונ;
 ןטנעדוטס עשידיי רַאפ ךעלקנעב ערעדנוזַאב -- וטפיוא רעשיטסיסַאר
 ןבָאה ןלױּפ ןיא ןדיי ןענָאילימ .סעירָאטידיױא-טעטיסרעווינוא יד ןיא
 .טײקיזָאלטכַאמ ןופ ליפעג ַא ןיא ,קערש ,תוקחד ,שינעקיטש ןיא טבעלעג

 רעשידיי רעד זיא רעפסָאמטַא רעטקירדעג רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא
 :ןעגנוטכיר עכעלצעזנגעק ייווצ ףיוא טלייטעצ ןעוועג ןלױּפ ןיא רוביצ
 ,עטייוצ יד ןוא -- םישזער ןטימ טעברַאעגטימ טָאה סָאװ ,ענייא יד
 .םיא ןגעק ןטָארטעגסױרַא זיא סָאװ

 -טכַאמ סיקסדוסליּפ טימ ןטנַארָאבַאלָאק יד ןופ רעגַאל םוצ
 םוצ ,"לארשי תדוגא, וצ ,עיצילַאג ןופ ןטסינויצ יד וצ ,ןענַאגרָא
 ,חוכ רעײנ ַא ןעמוקעגוצ זיא ,יקצילשיוו ןופ "דנַאברַאפ-םירחוס;
 -ַאשז ,ןטסינָאיזיװער יד :טרָא עטשרע סָאד ןעמונרַאפ טָאה סָאװ
 סָאװ ,ןדיי יד ןופ "?עיצַאוקַאװע, ןופ גנוזָאל יד .טייל סיקסניטָאב
 רעשידיי רעד ןופ ללח ןיא יקסניטָאבַאשז ךרוד ןרָאװעג ןפרָאװעג זיא
 ךרוד טייקנדירפוצ סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא ,טלעוו
 עשידיי ַא ריא ןיא ןעזעג ןבָאה עכלעוװ ,ןענַאגרָא-טכַאמ עשיליוּפ יד
 ןעגנורעדָאפ ןוא ןעגנובערטש ערעייז רַאפ רשכה ַא ןוא גנוקיטעטשַאב
 טינ גנוזָאל עקיזָאד יד טָאה תמאב .ןלוּפ-תאיצי רעשידיי ַא ןגעוו
 יד ןופ ןסילש םעד תמחמ ,גנוטײדַאב עשיטקַארּפ םוש ןייק טַאהעג
 ,טלעו רעד ןופ רעדנעל עלַא ןיא ןטנַארגימע עשידיי רַאפ ןרעיוט
 טָאה רָאטַאדנַאמ רעשיטירב רעד ּוװ ,לארשי-ץרא ךיוא ייז ןשיווצ
 אקוד הילע עשידיי יד טצענערגַאב ןפוא ןקידתוירזכא ןַא ףיוא
 ןטלפייווצרַאפ ןשיװצ ןופ ליפ ייב רעבָא .הפוקת-רעלטיה רעד ןיא
 יד ןפורעגסיורַא ?עיצַאוקַאװע, ןופ גנוזָאל יד טָאה רוביצ ןשידיי
 ןשידיי םעד טכַאװשעגּפָא טָאה יז ןוא ,רָאפסױרַא ןכיג ַא ןופ עיזוליא
 יד .קיטילָאּפ רעכעלטנייפ רעדנשרעה רעד וצ תוכיסדנַאטשרעדיװ
 -ָאיזיװער יד טציטשעג ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ עשיליױוּפ עקיטלָאמעד
 ןבעגעגרעביא ייז ןוא (ר"תיב ,"לייחה-תירב;) סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינ
 ןבָאה ךיוא ױזַא .סַאג רעשידיי רעד ףיוא טּכַאשרעה יד שיטקַאפ
 רעד ןופ גנוטיײל עכעלסילשסיוא יד ןזיוועגרעביא ןענַאגרָא-טכַאמ יד
 יד ןופ םענייא ןופ טנעה יד ןיא "טנעמָאמ; גנוטייצ רעשידיי
 ,רַאסימָאק ןימ ַא יװ טנידעג טָאה רעכלעוו ,םיגיהנמ עשיטסינָאיזיווער
 .עיצקַאדער ריא ןוא גנוטייצ רעד רעביא הנוממ זיא סָאװ

 -רענגעק עשידיי יד קורדסיוא םוצ טכַארבעג טָאה "טנייה, רעד
 ,עשימָאנָאקע ןיא ייס ,םישזער-יקסדוסליּפ ןופ קיטילָאּפ רעד וצ טפַאש
 ןענעז סָאװ םינינע ןיא ייס ןוא ,םינינע עכעלרעניא ןוא ,עכעלרעסיוא
 -עג ךיז טָאה סָאד יצ :גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד עגונ טקעריד ןעוועג
 -סיד ןופ ,הלווע ןוא גנוקידעש ןופ לַאפ ןטערקנָאק ןדעי ןגעוו טלדנַאה

 -קעװַא ןופ עיניל-לַארענעג רעד ןגעוו רעדָא ,הפידר ןוא עיצַאנימירק
 ערעייז ןזָאלרַאפ ןפרַאד סָאװ ,עדמערפ ןופ בצמ ַא ןיא ןדיי יד ןלעטש
 ןופ ןרעיױט יד ןענעפע רַאפ טפמעקעג טָאה "טנייה; רעד .רעצעלּפ

 םדוק ןוא ,עיצַארגימע רעשידיי ןרַאפ רעדנעל עטרעקלעפַאב-קינייװ יד

 הנס השמ רײד

 ןפרָאװעגּפָא טָאה רעבָא ,לארשי-ץרא ןייק הילע רעשידיי ַא רַאפ לכ
 -סױרַא םוצ ןדִיי יד ןסיוטשעג טָאה עכלעוו ,?עיצַאוקַאװע; ןופ גנוזָאל יד
 .רָאפנײרַא ןופ טכער סָאד ןוא ץַאלּפ ןייק ייז קידנרעכיזרַאפ טינ ,ןרָאפ

 טלעטשעגקעוַא ךיא ןיב ,ןלױּפ ןזָאלרַאפ טָאה םיובנירג קחצי טניז
 -רֶא רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ שארב ןרָאװעג
 יד ןטעברַאסיוא טפרַאדעג ךיא בָאה ןרעדנַא ןשיוװצ ןוא ,עיצַאזינַאג
 יד ןיא טכַאמ רעד וצ עיציזָאּפָא רעשידיי רעד ןופ עיניל עשיטילָאּפ
 סָאװ ,ןטיײהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ קָאלב רעד .ןעגנוגנידַאב עיינ
 עקינייא טימ ןוא ,ןלַאפעגרעדנַאנופ ךיז זיא ,ןפַאשעג טָאה םיובנירג
 רעמ ןעוװעג טינ ןדיי יד דצמ טעברַאנעמַאזוצ םוש ןייק זיא ייז ןופ
 ןלַאפעגרעטנורַא זיא טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ עשטייד יד .ךעלגעמ
 -ַאנ עשיניַארקוא יד .הרות רעשיצַאנ רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא
 גנוקינייארַאפ רעד וצ טגיונעג זייולייט טָאה טייהרעדנימ עלַאנָאיצ
 (טנעה עשיליוּפ ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ) עניַארקוא-ברעמ ןופ
 ןענעז רעניַארקוא לײט ַא .(עשיטעיווָאס יד) עניַארקוא-חרזמ טימ
 ףליה רעד טימ עניַארקוא ערעדנוזַאב ַא ןפַאש וצ טגיונעג ןעוועג
 עלַאירָאטירעט יד ןבָאה ןעמונעג ללכב .דנַאלשטייד-רעלטיה ןופ
 ןופ גנורעטנענרעד רעלעוטנעוװע רעד טימ ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ
 יד ףיוא רענעלּפ ערעיײז ןעיוב ןביוהעגנָא ,המחלמ-טלעװ רעיינ ַא
 עשידיי יד תעב ,ןעגנורעדנע עשיטילָאּפ-ָאעג ייז רַאפ ענעשטנּוװעג
 עריא רַאפ ףמַאק -- ליצ ןרעדנַא רָאג ַא טַאהעג טָאה טייהרעדנימ
 רעשילױוּפ רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא טכער עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלרעגריב
 ןטימ ןדנוברַאפ שינַאגרָא ןעװעג ןזיא ליצ רעקיזָאד רעד .הנידמ
 יד ןכַאמ לטב רַאפ ןוא ,אפוג ןליוּפ ןיא עיטַארקָאמעד רַאפ ףמַאק
 .קיטילָאּפןרעסױא רעד ןיא דנַאלשטײד-רעלטיה וצ גנורעטנענרעד
 תוחוכ עקניל יד ךרוד ןלױּפ ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא ףמַאק ַאזַא
 רעכלעוו ףיוא עיצַאטנעירָא עקיצנייא יד ןוא ףרָאד ןוא טָאטש ןיא
 ריא ןציטש טנַאקעג טָאה טכַאמ רעד וצ עיציזָאּפָא עשידיי יד
 רעשיליוּפ רעקניל רעד ףיוא עיצַאטנעירָא יד ןעוועג זיא ,קיטילָאּפ
 טנכיײצעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,עיניל יד ןעװעג עקַאט זיא ַאזַא .עיציזָאּפָא
 ןעמַאװצ) "טניה, רעד ןוא -- טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןעמָאנ ןיא
 ("רעטס,-"ַאיניּפָא; ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא טַאלבנכָאװ ןטימ
 יד טריפעג בָאה ךיא רעכלעו ןופ ענובירט ַא יװ טנידעג טָאה
 טשרעוצ ,עיניל רעקיזָאד רעד רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ ןוא עיצַאטיגַא
 רבח ַא יװ ךָאנרעד ןוא ,ןעלקיטרַא ןביירש ןיא רעטקילײטַאב סלַא
 רעד ןופ רָאטקַאדער רעשיטילָאּפ ןוא טעטימָאק-עיצקַאדער ןופ
 ,גנוטייצ

 צ

 ןרעװש רעיײז ַא ןיא ןענַאטשעג טייצ רענעי ןיא זיא "טנייה, רעד
 עלַא טימ גנוטייצ יד טרינַאקיש ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד .ףמַאק
 יז ןופ ענייא .יײז רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ךעלדיירד
 טריפעגנייא ןעוועג טשינ זיא ןלױּפ ןשיטסישַאפ ןיא .רוזנעצ יד ןעוועג זיא
 טָאה גולפ ןיא .קורד ןכָאנ רוזנעצ ַא רָאנ ,רוזנעצ עוויטנעווערּפ ןייק



 ןגרָאמ ַא ןָא ןטכענ ַא -- "טנייה,

 -ָאיצקַאער יד ןופ טנעה יד ןיא רעבָא ,רעשיטַארקָאמעד ןעזעגסיוא סָאד
 גנוטייצ יד ןטכינרַאפ וצ רישכמ ַא ןעוועג סָאד זיא ןענַאגרָא-טכַאמ ערענ
 ,ןישַאמ-קורד רעד ןופ סױרַא ןענעז סָאװ ,ןרעמונ עטשרע יד .שממ
 ןייז ןּפעלשּפָא טגעלפ רענעי ןוא ,רָאזנעצ םוצ ןרָאװעג טקישעג ןענעז
 ןיוש זיא עגַאלפיױא עצנַאג יד ןעוו ןוא .טכַאנײב טעּפש זיב הבושּת
 רעביא ןפָארטַאב טָאה "טנייה, ןופ שזַאריט רעד) טקורדעגּפָא ןעוועג
 ןגעו ןלייטטימ רָאזנעצ רעד טגעלפ ,(גָאט ַא ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 0
 ,לקיטרַא ןַא בילוצ רעדָא העידי ַא סעפע בילוצ רעמונ םעד ןעלסּפ
 רָאנ טינ .טרָאװ ןייא בילוצ וליפא ןוא ץַאז ןייא בילוצ לָאמטּפָא ןוא
 ,גנורעסעבסיוא רעד טימ יינספיוא ןקורד ץלַא טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ
 רעד ןופ עיצידעפסקע יד רָאנ ,טרעדָאפעג טָאה רָאזנעצ רעד סָאװ
 ךעלקעּפ יד טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןגוצ יד טקיטעּפשרַאפ טָאה גנוטייצ
 עלַא ןיא סעינילדןַאב עלַא סיואגנעל ךעלטעטש ןוא טעטש טנזיוט וצ
 רעלעירעטַאמ ןוא סענַאקיש ןופ הטיש עקיזָאד יד .ןליוּפ ןופ ןטנגעג
 ,גנוטייצ יד ןסילש םוצ טריפרעד טלָאװ גנוטייצ רעד ןופ גנוטכינרַאפ
 ןופ ןילּפיצסיד ערַאברעדנּוװ יד ןוא שינעדנעטשרַאפ עפיט יד טינ ןעוו
 -יטעּפשרַאפ רעד ןופ הביס יד ןענַאטשרַאפ טָאה רעכלעוו ,להק-רענעייל
 .סנגרָאמוצ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,גנוטייצ ןייז ףיוא טרַאװעג ןוא גנוק
 ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעג זיא "טנייה, ןופ רַאלּפמעזקע רעדעי
 יד ןעוועג ןענעז ליפ ןוא ,החּפשמ וצ החּפשמ ןופ ,בוטש וצ בוטש ןופ
 ןטנענָאבַא ןעוועג ןענעז החּפשמ ןייא ןיא רעמ רעדָא ייווצ ןעוו ןלַאפ
 רענעייל ענייז ןופ לָאצ יד זיא ױזַא ."טנייה, ןופ רַאלּפמעזקע ןייא ףיוא
 .ןָאילימ ַא יו רעמ ןעוועג

 ויטַארעּפָאָאק ַא ןעוועג ?טנייה, ןופ גַאלרַאפ רעד זיא ,טגָאזעג יו
 ,עיצקַאדער רעד ןיא רעטעברַא יד ןופ ,רמולכ ,רעטעברַא ענייז עלַא ןופ
 ןבָאה סָאװ ןענַאגרָא-טכַאמ יד דצמ תופידר יד .יירעקורד ןוא גנוטייל
 -ּפָארַא ןוא סנדָאש עלעיסנַאניפ עקיזיר זױה-גַאלרַאפ םעד ןעוועג םרוג
 ןבָאה ,רעטעברַא-וויטַארעּפָאָאק ןדעי ןופ הסנכה עכעלשדוח יד טרעדינעג
 ,עיניל רעשיטילַאּפ רעד וצ טייקיירט רעייז ןעמַאזקע ןַא רַאפ טלעטשעג
 ןוא סנדָאש יד ןופ רוקמ רעד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה עכלעװ
 ןיא רעטעברַא םענעי רעדָא םעד ןופ ןלַאפ ענלצנייא ץוח .ןטסולרַאפ
 עיצקַאדער יד טריקיטירק טָאה רעכלעוו ,גנוטייל רעדָא יירעקורד רעד
 םויק םעד הנכס ןיא יז טלעטש ןביירש ןלענָאיציזָאּפָא ריא טימ סָאװ
 עלופ יד ןכיירטשרעטנוא ןעמ ףרַאד -- ,גנומענרעטנוא רעד ןופ
 ףיוא ןגָארטעג טָאה רעכלעוו ,וויטקעלָאק-סגנוטייצ ןופ עיצַאדילָאסנָאק
 עיניל עדנפמעק יד ןצעזרָאפ רַאפ ,סנדָאש יד ןופ ךָאי םעד עציילּפ ןייז
 ."טנייה, ןופ

 גנופרַאשרַאפ רערעדנוזַאב ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא הכרעמ עקיזָאד יד
 יד ןריטָאקיָאב וצ רוביצ ןשידיי םעד ןפורעג טָאה "טנייה, רעד ןעו
 ןלַאװ עטשרע יד ןעוועג ןענעז סָאד .1925 רעבמעטּפעס ןיא ןלַאװ-םייס
 רעיײנ רעד ןופ דוסי ןפיוא עטשרע יד ןוא יקסדוסליּפ ןופ טיוט ןכָאנ
 -ליפ רַאפ לעיצעּפס ןרָאװעג טעברַאעגסיוא זיא עכלעוו ,עיצוטיטסנָאק
 ,עיצוטיטסנָאק ַא ןעוועג זיא סָאד .דנַאל ןופ טנעדיזערּפ רעד יו ,ןיקסדוס
 -ַארקָאמעד עשירַאטנעמַאלרַאּפ יד טכַאמעג טשינוצ ןיטולחל טָאה סָאװ

 -ַאיצַאס-טינ ,ענײמעגלַא עקיצנײא יד ןעוװעג זיא "טנייה, רעד .עיט
 ןשיליוּפ ןצנַאג ןטימ ןעמַאזצ טָאה סָאװ ,גנוטייצ עשידיי עשיטסיל
 ןייק טעמכ ןעוועג טינ .ןלַאװ יד ןריטָאקיָאב וצ ןפורעג ,רעגַאל ןקניל
 ןופ סעגַאלפױא יד ןריקסיפנָאק טינ לָאז רוזנעצ יד זַא ,גָאט ןייא
 טינ ךיז ןבָאה רעטעברַאטימ עריא ןוא גנוטייצ יד רעבָא -- ?טנייה;
 .ןבעגעגרעטנוא

 זיא ןענַאגרָא-טכַאמ יד טימ סיױטשנעמַאזוצ ןפרַאש רעייז ַא וצ

 ןגעק עינַאּפמַאק ַא טריפעג טָאה רע תעב ?טנייה; רעד ןעגנַאגרעד

 טָאה טכַאמ יד סָאװ ,טקעיָארּפ-ץעזעג ַא .הטיחש עשידיי יד ןטָאברַאפ

 ןײטשדלָאג ןועמש ףסוי
 (טסימיסעּפ רעקיטסול רעד)

 גנולײטּפָא-רָאמוה רעד ןופ רַאטקַאדער

 ןקירעדינרעד ,עיגילער עשידיי יד ןקידײלַאב וצ ליצ ןטימ ןבױהעגסױרַא
 .ןבעל סָאד ייז ןסואמרַאפ ןוא ןרינַאקיש ,ןקַאילָאּפ יד ןופ ןגיוא יד ןיא יז
 -טכַאמ יד ךרוד ןרָאװעג טפדורעג זיא "טנייה, רעד רעמ סָאװ ןוא
 ןדיי ןסַאמ םיא םורַא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה רעמ ץלַא ,ןענַאגרָא
 -טנַא יד ןגעק דיר עקידנרָאצ יד ןעקנורטעג קיטשרוד ןבָאה עכלעוו
 יװ ,רעגלָאפרַאפ ןוא רעבעגסױרַא-תוריזג ,רעכַאמ-ןעמָארגָאּפ עשידיי
 ןופ ןרָאװעג טּפעשעג ןענעז סָאװ ,גנונעפָאה ןוא המחנ ןופ דייר יד ךיוא
 -הלואג רעשידיי רעד ןופ ןוא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ תורוקמ
 .עיזיוו

 -יטנַא ןיא ןבירשעגניירַא "טנייה, רעד טָאה לטיּפַאק ןכעלרעה ַא
 טינ ןוא ,ןשיטסישַאפ-יטנַא :ךיא גָאז קילעפוצ טינ .ףמַאק ןשיטסישַאפ
 ערָאלק ַא ןעמונעגנָא טָאה "טנייה, רעד לייוו .ןשיטסירעלטיה-יטנַא רָאנ
 ןיוש .םזישַאפ ןשינעילַאטיא ןגעק ךיוא גנולעטש עדנרידיצעד ןוא
 ,עינעמור ןיא ןעמישזער עשיטימעסיטנַא-שיטסישַאפ יד ןגעוו טדערעגּפָא
 טָאה עינַאּפש ןיא גירק-רעגריב ןופ סעזַאפ עלַא ןיא .לג.ד.א ןרַאגנוא
 טעטירַאדילָאס ןופ גנולעטש עטנעװקעסנָאק ַא ןעמונעגנָא "טנייה, רעד
 לַאר עקיגנַאר-טשרע ןַא .טנָארּפ ןשיטסישַאפ-יטנַא ,ןשינַאקילבוּפער ןטימ
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 טָאקיָאב ןשידיי ןופ סעיצקַא יד ןיא טריפעגסיוא "טנייה; רעד טָאה
 -לעוו ,דנַאלשטײדייצַאנ ןגעק (ןרעדנַא ןוא ןלערוטלוק ,ןכעלטּפַאשטריוװ)
 ןכעלטפַאשלעזעג-ןײמעגלַא ןַא ךרוד ןרָאעװג טרימַאלקָארּפ זיא רעכ
 עשידיי יד רעביא טײרּפשעגסױא ךיז ןוא ןדיי עשיליוּפ ןופ טעטימָאק
 .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא םיצוביק

 -טַא רעשיטסירַאטילימ ןוא רעשיטסיניוװָאש רעד ףיוא טקוקעג טינ

 םעד עיכעשט ןופ ןעמענוצ םייב ןלױּפ טײלגַאב טָאה סָאװ ,רעפסָאמ

 ,ענוװָאק ןעמענרַאפ וצ עדנַאגַאּפָארּפ רעד ייב רעדָא ,זיירק רענישעשט

 יד וצ טּפַאשרענגעק ערָאלק ןייז טרירטסנָאמעד "טנייה, רעד טָאה

 טריאורטסניא קיליװזייב ןענעז סָאװ ,סערוטנַאװַא עשירעטילימ עקיזָאד

 ןרעפעלשוצנייא ידכ ,דנַאלשטײדייצַאנ ןופ רעשרעה יד ךרוד ןרָאװעג

 יד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע ןעװ ןוא .ןלױּפ ןופ טײקמַאזכַאװ יד

 ןפַאש טריבורּפ ךָאנ "טנייהא רעד טָאה ,ןלױּפ ןגעק עיסערגַא עשיצַאנ

 -טיה רעקידנעמוקנָא רעד ןגעק טנָארפ ןשידיי-שילױּפ ןקידתופתושב ַא

 .טסיזמוא רעבָא ,עיסערגַא רעשירעל

 יד ןקידייטרַאפ וצ "טנייה, ןופ ףמַאק רעקירָאי-ליפ רעד רעבָא

 -סיוא ,טפַאשרענגעק רעייז ןקרַאטשרַאפ וצ ,ןדיי עשיליוּפ יד ןופ טכער

 ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןיײזטסּוװַאב רעייז ןפיטרַאפ וצ ,סעציילּפ ערעייז ןכיילגוצ

 טָאה ףמַאק רעקיזָאד רעד .ןפרָאװעגסױרַא ןעוועג טינ זיא -- ,ץלָאטש

 ,ןלױּפ ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןעיצרעד םייב טרעייטשעגייב ליפ
 רעלדנעטשפיוא יד ךיז ןופ ןבעגעגסױרַא רעטעּפש ןרָאי ןבָאה עכלעוו
 ...רעדלעוו יד ןיא רעפמעק יד ןוא סָאטעג יד ןיא

 ּצ

 רוביצ ןשידיי ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רַאפ ףמַאק ןופ טנָארפ רעד
 -ַאטשעג זיא'ס עכלעוו ףיוא ןטנָארפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,ןלױּפ ןיא
 יד ןעװעג "טנייה; רעד ךָאד זיא ."טנייה; רעד טפמעקעג ןוא ןענ
 רעשיטסינויצ רעטגייווצעצ רעצנַאג רעד ןופ גנוטייצ-טּפיוה עשיטסינויצ
 ןוא םישעמ יד ,לארשייץרא ןיא ןבעל סָאד .תוצופת יד ןיא עסערּפ
 ןעגנוכיירגרעד ענייז ,לארשי-ץרא ןיא בושי ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ
 ןעיירט ַא ןיא יװ "?טנייה, ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז ןבָאה ,ןשינעלגנַאר ןוא
 ,גנוריסַאּפ רעדעי ןגעוו טסוװעג ןבָאה "טנייה, ןופ רענעייל יד .לגיּפש
 ןבָאה ןוא ,סנגרָאמוצ ןיוש לארשי-ץרא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ
 עלערוטלוק ,עשימָאנָאקע יד ןופ גנוטכיילַאב עטריאורטסניא ןַא ןעמוקַאב
 עלעיצעּפס יד ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא בושי ןופ תוכרעמ עשיטילָאּפ ןוא
 ךיוא יוװ ,םילשורי ןוא ביבא-לת ןיא גנוטייצ רעד ןופ ןטנעדנָאּפסערָאק
 -ץרא רעד ןיא יקב ןעװעג ןענעז סָאװ םירבחמ ןופ םירמאמ יד ןיא
 ןוא עיצַאמרָאפניא טימ רָאנ טינ רעבָא .טייקכעלקריו רעקידלארשי
 "טנייה} רעד טָאה לארשייץרא ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו גנורעלקפיוא
 טָאה סָאװ ,טלַאהניא ןשיאעדיא טימ ךיוא רָאנ ,רענעייל ענייז טזייּפשעג
 -ץרא וצ ןדיי עשילוּפ יד ןופ גנודניברַאפ עטסעפ יד טקרַאטשרַאפ
 ןענַאטשעג "טניה, רעד זיא טנָארּפ ןשיגָאלָאעדיא ןפיוא .לארשי
 -גואיושנָא ןוא ןעגנולעטש עשירענגעק ןופ טנָארפ ןטיירב ַא רעביאנגעק

 חנ טימ שארב) "םזיקלָאּפ, ,"דנוב, ,"לארשי תדוגא; .עיצַאלימיסַא :ןע

 הנס השמ ריד

 ןָא זיא "טנייהפ רעד .("טנעמָאמ,, ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ ,יקצולירּפ
 -רעד רעשיטסינויצ רעד ןיא רישכמ רעקיגנַאר-טשרע ןַא ןעוועג קפס
 וצ רָאנ טינ ןגיוצרעד טָאה רע .,ןלױּפ ןיא רוביצ ןשידיי ןופ גנואיצ
 טָאה רע ןוא ,הנגה ןוא םזיצולח ,הילע וצ ךיוא רָאנ ,לארשי-ץרא תבהא
 תבוטל טייקיליוויירפ רעלעיסנַאניפ וצ ןסַאמ עשידיי יד טריזיליבָאמ
 -נָאמעד וצ -- טייקידנעוװטיונ רעד תעב ןוא ,ץראה ןינב ןופ ןדנָאפ יד
 -ירב רעטדמערפעגּפָא רעד ןגעק ןטעטיוויטקַא עשיטילָאּפ ןוא סעיצַארטס
 ףליה ךָאנ ןעגנודנעוו יד ןעוועג ןענעז טפָא .טכַאמ-ןרָאטַאדנַאמ רעשיט
 ןיא בושי ןשידיי םוצ ןלױּפ ןיא בושי ןשידיי ןופ טעטירַאדילָאס ןוא
 רעד סָאװ ,גנודנעוו ןייא ןייק ןעוװעג טינ זיא סע ןוא .לארשייץרא
 ןייק ןעועג טינ זיא'ס ןוא ,ףורּפָא ריא טרעכיזרַאפ טינ טָאה ?טנייה,
 גנולטימרַאפ רעד ךרוד ןרָאװעג טכיירגרעד טינ זיא סָאװ ,ףורּפָא ןייא
 .?טנייה, ןופ

 ןדיימסיוא טנָאקעג טינ טָאה "טנייה, רעד זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז
 ןעמוקעגפיוא ןענעז סָאװ ,ןגַארפ-טיירטש יד ןיא גנולעטש ַא ןעמענוצנָא
 .אפוג גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא

 -ויצ רעד ןיא סיר ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא
 ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןלױּפ ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינ
 ןוא םיובנירג קחצי טימ שארב) "רמשמה לע; :סעיצקַארפ ייווצ ןפַאש
 ןוא עטיוועל ןָאעל טימ שארב) "תונבל תע; ןוא (לעמולק ריאמ ר"ד
 יד ןשיװצ ןעוװעג ןענעז ןגַארפ-טיירטש יירד .(בילטָאג עשוהי ר"ד
 םייח ר"ד ןופ קיטילָאּפ רעקיסעמ רעד רַאפ עציטש :סעיצקַארפ ייווצ
 ,עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןופ רעציזרָאפ רעד יװ ,ןַאמצייוו
 עשידיי יד ןרעטיירבסיוא רַאפ עציטש ;גנוריגער רעשיטירב רעד יפלכ
 סעיצוטיטסניא עריא ןיא רעצעלּפ טפלעה ַא ןבעגרעביא ךרוד ץנעגַא
 עכייר ערעדנַא ןופ ןוא עקירעמַא ןופ העדה-ילעב ןוא האמה-ילעב יד וצ
 עשיטסינויצ יד ןופ ףליה יד ןרענעלקרַאפ וצ גנורעדָאפ יד ; תונידמ
 ,הילע רעשיצולח רַאפ ןוא גנוגעוװַאב רעשיצוביק רעד רַאפ ןדנָאפ
 םוצ רקיעב ןטַאקיפיטרעס-הילע יד ןוא טעשזדוב םעד ןזייוורעביא ןוא
 יד) ויטַאיציניא רעכעלטפַאשטריװ רעטַאוװירּפ רעד וצ ןוא סַאלק-לטימ
 עיציזָאּפָא ןַא -- טייז רעטייוצ רעד ןופ .('תונבל תע, ןופ גנולעטש
 גנורעדָאפ רעד טימ ,ןַאמצייו ר"ד ןופ גנוריפנָא רעשיטילָאּפ רעד וצ
 -געק :טכַאמ-טַאדנַאמ רעשיטירב רעד ןגעק ףמַאק םעד ןפרַאשרַאפ וצ
 רעד ןופ רעטקַארַאכ ןשיטַארקָאמעד םעד ןפַאשּפָא םוצ טפַאשרענ
 -וטיטסניא יד ןיא ךיײלגסיוא ןקיסעמלָאצ ןכרוד גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ
 ןשטנעמ רקיעב ,הלוגס-ידיחי ןופ לפייה םעניילק ַא ןוא ריא ןשיווצ סעיצ
 רעד רַאפ עציטש :עקירעמַא ןיא עיטַארקָאטולּפ רעשידיי רעד ןופ
 -רעטעברַא רעד ןופ ןוא גנוגעווַאב רעשיצולח רעד ןופ עינָאמעגעה
 לע, ןופ גנולעטש יד) דנַאל ןופ יוב ןוא הילע רעד ןיא גנוגעוַאב
 ."רמשמה

 טָאה ןוא דצ ןייק ןעוועג טינ זיא ַאזַא יװ ?טנייה, ןופ עיצקַאדער יד
 רעקיזָאד רעד ןיא ןפוא ןלעיציפָא ןַא ףיוא דצ ןייק ןייז טנָאקעג טינ
 חוכיוו רַאפ ןפָא ןעועג ןענעז ןטלַאּפש-סגנוטײצ יד ןוא ,תקולחמ
 עיטַאּפמיס יד זיא ללכ-ךרדב רעבָא .סעיצקַארפ עטגירקעצ עדייב ןשיװצ
 ."רמשמה לע; ןופ טייז רעד ףיוא קידנעטשלופ ןעוועג עיצקַאדער רעד ןופ



 ןגרָאמ ַא ןָא ןטכענ ַא -- "טנייה,

 ןענעז עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא ןעגנואיצַאב יד ןעוו ןוא
 ,"טנייה, ןופ רָאטקַאדער-טּפיױה רעד טָאה ,סיזירק ַא וצ זיב ןעגנַאגרעד
 ,"עקיגנעהּפָאמוא, ןופ עיצקַארפ-רעטנעצ ַא ןפַאשעג ,גרעבדלָאג םהרבא
 -נענרעד ייז ןוא ןעמערטסקע יד ןכיילגוצסיוא טימַאב ךיז טָאה עכלעוו
 ןלַאפעגכרוד ןענעז ןעגנואימַאב ענייז ןעוו .ןרעדנַא םוצ רענייא ןרעט
 עדייב ןופ קָאלב רעד ןוא ,"רמשמה לע; תבוטל טרידיצעד רע טָאה
 טײהרעמ עדנרידיצעד ַא ךיז טימ טלעטשעגרָאפ טָאה סעיצקַארפ
 ַא ןבילברַאפ זיא יז יו םעדכָאנ ."תונבל תע,/ עיצקַארפ רעד ןגעקַא
 ןרעטנענרעד ךיז ןביוהעגנָא "תונבל תע/ עיצקַארפ יד טָאה טייהרעדנימ
 .ל ר"ד) ווָאװל ןיא גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ סעלַארטנעצ יד וצ
 רעשידיי רעד ןופ ןגַארפ יד ןיא ךיוא (ןָאהט .י ר"ד) עקָארק ןיא ןוא (ךייר
 טָאה ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא .גנוריגער רעשיליוּפ רעד יּפלכ קיטילָאּפ
 רעשיטסינויצ רעד ןיא געוו ריא ןענופעג "תונבל תע; עיצקַארפ יד
 רעכלעוו) ןטסינויצ עניײמעגלַא יד ןופ לגילפ ןטכער םוצ גנוגעווַאב-טלעוו
 -סטייהרעמ יד תעב ,('ב ינויצ רעדָא "תימלוע תירב,/ ןפורעג ךיז טָאה
 -רָאפ ןבָאה עכלעוו ,"עקיגנעהּפָאמוא , ןוא "רמשמה לע; ןופ סעיצקַארפ
 רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ךיז טימ טלעטשעג
 לגילפ ןקניל םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ,(.ק .צ) ןליוּפ ןיא גנוגעוװַאב
 "תימלוע תודחאתה; ןפורעג ךיז טָאה רעכלעוו) םזינויצ םענַײמעגלַא ןופ
 ףַאמציו ר"ד ןטימ תועד-יקוליח יד קידנריצודער ,('א ינויצ רעדָא
 רעוויסערגָארּפ רעד טנידעג "טנייה, רעד טָאה תוכרעמ עלַא יד טָא ןיא
 .חוכיוו ןופ טייהיירפ יד קידנטיהּפָא ,ץנעדנעט

 א

 טָאה "תונבל תע; ןוא "רמשמה לע, ןשיװצ גירק רעד תעב
 יד ןיא זיא ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא רעטימעג יד טזיורבעגפיוא
 ,ןשיטסינָאיזיװער ןשיווצ םערוטש רעד ןכָארבעגסױא ןרָאי רעקיסיירד
 ןקיזָאד ןיא .רעגַאל-רעטעברַא ,ןשיצולח םעד ןוא ,רעגַאל-יקסניטָאבַאשז
 רעשיטסינויצ רעשיליופ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה גירק
 -ונרַאפ ,"טנייה, ןַאגרָא ןייז םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא עיצַאזינַאגרָא
 ןשיװצ גנוטלַאּפש יד .רעגַאל ןקניל ןיא עיציזָאּפ עטשרעדָאפ ַא ןעמ
 :טנָארפ ןצנַאג םעד סיואגנעל ןעוועג זיא ןרעגַאל עדייב

 תיללכה םידבועה תורדתסה יד ןפירגעגנָא טָאה יקסניטָאבַאשז (א
 ,גנוגעווַאב עשיצולח יד ,תובשייתה עקידנטעברַא יד ,לארשי-ץרא ןיא
 וצ טייהיירפ יד ,ןעיײטרַאּפ-רעטעברַא יד ןופ ןיײזטסּוװַאב-ןסַאלק םעד
 עטיור יד) ןלָאבמיס ענייז ןוא םזילַאיצָאס ןופ ןטרעוװו יד ,ןקיירטש
 ;םזילַאיצָאס ןטימ םזינויצ ןופ "זנטעש; םעד ,(יאמ ןטשרע םעד ,ןָאפ
 ןטָארטעגסױרַא טפַארק רעצנַאג רעד טימ זיא םינינע עלַא עקיזָאד יד ןיא
 טשרעהעג ןַאד טָאה עכלעוו ,"רמשמה לע, עיצקַארפ עלַאקידַאר יד
 ,ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא
 טנידעג טָאה "טנייה; רעד ןוא -- ,םזינָאיזיװער סיקסניטָאבַאשז ןגעק
 ;הכרעמ רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא רעקירדסיוא ןַא יו

 ןטלָאּפשעצ ןבָאה לארשי-ץרא ןיא םידימלת סיקסניטָאבַאשז (ב
 -ןײמעגלַא יד ןצעלרַאפ ןביוהעגנָא ןבָאה ,ל"צא ןפַאשעג ןוא "הנגה, יד

 ןוא ןשינעעשעג עקיטולב יד ןופ ןרָאי יד ןיא ןילּפיצסיד עשיבושי
 ,גנורעקלעפַאב רעשיבַארַא רעד יפלכ סעיצקַא-המקנ טריפעגכרוד
 -ּפָא רעד ;עקידלושמוא ןוא סעקישטשמָארגָאּפ ןשיװצ דישרעטנוא ןָא
 ןיא רוביצ ןשידיי םוצ ןעגנַאגרעד ףכית זיא סיר ןקיזָאד ןופ גנַאלק
 ,ךיז טייטשרַאפ .תקולחמ עפרַאש ַא םיא ןיא ןפורעגסורַא ןוא ןליױּפ
 ןבָאה "טניה רעד םיא טימ ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ רעד זַא
 -ַאּפָארּפ יד ןסױטשעגּפָא ןוא "הנגה; רעד ןופ עיניל יד טציטשעג
 -רעטנוא עלַאקָאל ערעיײז ןוא דנַאל ןופ םיחילש-ל"צא יד ןופ עדנַאג
 .רעציטש

 סקאווירט ףסוי קחצי
 טנעדנַאּפסערַאק רעלעיצעּפס
 לארשי-ץרא ןיא "טנייה,, ןופ

 -עװַאב רעשיטסינָאיזיװער רעד ןשיװצ גנודניברַאפ עגנע יד (ג
 ןעוועג זיא ,סעקינוװָאקלוּפ-יקסדוסליּפ יד ןופ טּפַאשרעה רעד ןוא גנוג
 -לעזעג רעשיטַארקָאמעד רעשידיי רעצנַאג רעד ךרוד טסַאהרַאפ
 םייב ןוא ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד ייב סרעדנוזַאב ןוא ,טײקכעלטּפַאש
 -רַאפ טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןשיטסינויצ ןלַאקידַאר
 -רַאפ רעד בילוצ טכַאמ רעד יפלכ עיניל עלענָאיציזָאּפָא ןייז טפרַאש
 טימ טּפַאשטנירפ רעד בילוצ ןוא םזיטימעסיטנַא ןופ גנוקרַאטש
 ןוא יקסניטָאבאשז סָאװ ,עדנַאגַאּפָארּפ רעד רַאפ .דנַאלשטײד-יצַאנ
 ענערַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא טריפעג ןבָאה ײטרַאּפ ןייז
 ןופ טנעה יד ןיא לארשייץרא ףיוא טַאדנַאמ םעד ןבעגוצרעבִיא
 -- ,ליוּפ ןופ ןדיי יד ?ןריאוקַאװע, רַאפ ךיוא יװ ,ןליױּפ-יקסדוסליּפ
 ,ןדנַאברַאפ עשיטסינָאיזיװער יד טציטשעג גנוריגער עשיליוּפ יד טָאה
 ןַא יװ לָאר עקיגנַאר-טשרע ןַא טריפעגסיוא ?טנייה ,, רעד טָאה ןַאד ןוא
 עברַאה עקיזָאד יד ןגעק גנוטייצ עשירעפמעק ןוא עשירערעלקפיוא
 .ןעגנוניישרעד

 ןכָאנ טפרַאשרַאפ ךיז ןכורּפשרעדיװ עקיזָאד יד ןבָאה סרעדנוזַאב
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 ןכלעוו ףיוא ,(1923 רעבמעטּפעס ,גָארּפ סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט8
 עלַאקידַאר יד ןופ עיצילַאָאק עגנע ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס
 יניצ ןוא ('רמשמה לע;) לארשייץרא ןקידנטעברַא ןופ סעיצקַארפ
 טַאטלוזער ןיא .'ב ינויצ ןוא ?יחרזמה, ,ןטסינָאיזיװער יד ןגעק -- 'א
 עשיטסינויצ יד ןטלָאּפשעג יקסניטָאבַאשז טָאה סערגנָאק ןקיזָאד ןופ
 .?עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עיינ, ַא ןפַאשעג ןוא עיצַאזינַאגרָא-טלעוװ
 עיצקַאדער יד טָאה גנולקיװטנַא רעקיזָאד רעד ןופ טנורגרעטניה ןפיוא
 -טנפערַאפ טגעלפ רעכלעוו ,ןיקסניטָאבַאשז טליײטעגטימ "טנייה, ןופ
 יד זַא ,רעטעברַאטימ רעכעלרעסיוא ןַא יו ןעלקיטרַא ענייז ןכעל
 .הינסכא ןייק םיא רַאפ ןייז טינ רעמ טעװ גנוטייצ

 ןופ טוט רעד ןוא (1922) ןעמיובנירג ךרוד ןליוּפ ןזָאלרַאפ סָאד
 -עגּפָא רעיײז ןבָאה ,(1933) גרעבדלָאג םהרבא  רָאטקַאדער-טּפיױה
 ןופ עיצקַאדער רעד ןופ ןרעק ןקידנריפ ,ןשיטילָאּפ םעד טכַאװש
 טָאה (ןָאזשואי .ב) ןַאמטסוי השמ ןופ וויטַאיציניא רעד טימ .?טנייה;
 ןדַאלעגניא ךימ ןוא רימ וצ טעדנעװעג ךיז ןַאד עיצקַאדער יד
 ךָאנ רעבָא ,םירמאמ עכעלטנכעוו טימ רעטעברַאטימ רעליבַאטס ַא יו
 וצ רבח רעלופ ַא יװ ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא ךיא ןיב טייצ רעצרוק ַא
 טעטימָאק-עיצקַאדער ןיא ןרָאװעג טלייועגסיוא ןוא עיצקַאדער רעד
 טימ טרָאּפעג ךיז טָאה סָאװ ,רָאטקַאדער ןשיטילָאּפ ןופ טמַא ןפיוא
 רעקיצנייא רעד .טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעציזרָאפ סלַא טמַא ןיימ
 ,עיצקַאדער רעד ןיא ןבילברַאפ זדנוא זיא סָאװ ,רענגעק רעשיטילָאּפ
 ,"תונבל תעע ןופ גיהנמ רעד ,בילטָאג עשוהי ר"ד ןעװעג זיא
 רעד ןופ עציטש רעד טימ םייס ןיא ןײירַא רעטעּפש זיא רעכלעוו
 רעבירַא רע ךיוא זיא יקסניטָאבַאשז ןופ ןרוּפש יד ןיא .גנוריגער
 רעשיטילָאּפ רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ."טנעמָאמ; םוצ "טנייה, ןופ
 יד ןדַאלעגניא ?טנייה, ןופ עיצקַאדער יד טָאה גנוריּפורגרעביא
 עריא ןוא לארשי:ץרא ןיא םידבועה תורדתסה רעד ןופ םיגיהנמ
 ןעגנוניימ ערעייז ןעגנערב ןלָאז יז (ערעדנַא ןוא ןוירוג-ןב .ד) םיחילש
 ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,גנוטייצ רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא
 רעד ןיא תוחוכ עוויסערגָארּפ עלַא ןופ גנוטייצ רעלַארטנעצ רעד
 .טייצ רענעי וצ גנוגעווַאב רעשיטסינויצ

 "טנייה,; רעד טָאה ןעגנולקיװטנַא עלַא יד טָא ןופ טַאטלוזער ןיא
 ןגעק עינַאּפמַאק רעד ןופ ןַאגרָא ןשידיי ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז
 ןרענָאיצקַאער ןשילױוּפ םוצ עיציזָאּפָא רעד ןופ ,םזישַאפ ןוא םזיצַאנ
 -ָאיזיװער-יקסניטָאבַאשז ןגעק ףמַאק ןופ ,םישזער ןשיטימעסיטנַא ןוא
 עקיזָאד יד .הנידמ עשידיי ַא ףכית ןפַאש וצ עיצקַא רעד ןופ ,םזינ
 -רַאפ ןטימ גנוטיידַאב ערעדנוזַאב ַא ןעמוקַאב טָאה עיצקַא עטצעל
 ,עיסימָאק רעכעלגינעק רעשיטירב רעד ןופ טכירַאב םעד ןכעלטנפע
 ןייז ןוא םעלבָארּפ ןקידלארשי-ץרא ןגעוו ,ליּפ דרָאל ןטימ שארב
 רעטערקנָאק ַא יװ ליּפ דרָאל ןופ ןַאלּפ-הקולח רעד .(1937) גנוזייל
 םצע רעד רעבָא ,דיי ןייא ןייק ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ זיא ןַאלּפ
 ןוא טַאדנַאמ ןשיטירב םעד ןקידנערַאפ וצ קנַאדעג רעטערקנָאק
 ךיז ןיא טַאהעג טָאה ,הנידמ עשידיי ַא דנַאל ןופ לייט ַא ןיא ןפַאש

 הנס השמ ר"ד

 רַאפ טרעקַאלפעגרעדנַאנופ ךיז טָאה סָאװ ,חוכיוו רעד .ןגוצרָאפ ליפ
 רעקידפכית ןשיװצ חוכיוו ַא ןעװעג םצעב זיא ,הקולח רעד ןגעק ןוא
 -טַאדנַאמ םעד ןצעזרָאפ ןשיװצ ןוא טייקידנעטשבלעז רעשיטילָאּפ
 טינ ,ףכית הנידמ רעשידִיי ַא רַאפ ןעװעג זיא "טנייהק רעד .םישזער
 ןבילוצ ךיוא רָאנ ,טַאדנַאמ ןשיטירב ןופ סלופמיא-שואי ןבילוצ רָאנ
 ןיא ןוא ןלױּפ ןיא טייקכעלקריו רעשידיי רעד ןופ סלופמיא-שואי
 .ללכב עּפָארײא-חרזמ

 הנידמ עשידיי יד שממילעוּפב ןעמוקעגפיוא ןיוש זיא סע ןעװ
 סָאד ןוא טריטסיזקע טינ "טנייה; רעד ןיוש טָאה ,לארשי-ץרא ןיא
 רעד ןופ תונברק יד ןשיװצ ןעוװעג ןענעז רענעײל ענייז ןופ בור
 רעשידיי ַא רַאפ רעפמעק ַא יו ,"טנייה, ןופ טסנידרַאפ רעד רעבָא ,האוש
 .טנָאמרעד ןוא טיהעגּפָא ןרעװ טעװ הנידמ

 צ

 עמיטש יד ןרעה ןזָאל וצ ןעװעג הכוז ךָאנ טָאה "טנייה; רעד
 יד ןיא -- ןרעלטיה ןגעק המחלמ רעד ןיא םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ
 -עג זיולב .עיסערגַא רעשיצַאנ רעשירעכערברַאפ רעד ןופ געט עטשרע
 עשרַאװ טָאטשטּפױה רעד ןיא ןבעל סָאד ןוא ייברַאפ ןענעז געט עטלייצ
 ןעגנוטייצ ןבעגסױרַא סָאד זַא ױזַא ,ןרָאװעג טעטכינרַאפ קידנעטשלופ זיא
 ?טנייה, ןרַאפ ךיוא ףוס רעד ןעמוקעג זיא'ס .ךעלגעממוא ןעוועג זיא
 "טנייהא ןופ זיוה סָאד ןטימרַאפ טינ ןבָאה ןטנַאּפוקֶא עשיצַאנ יד
 יד טביורעגעצ ,יירעקורד יד טריטנָאמעד ןבָאה ייז .8 ענדָאלכ ףיוא
 .דנַאלשטיײד ןייק טריפעגרעבירַא ייז ןוא ןענישַאמ

 -"טנייה, יד ןופ לײט ַא .ןרָאװעג ןלַאפעצ זיא וויטקעלָאק רעד
 .האוש רעד ןיא ןוא המחלמ רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא רעטעברַא
 ַא .עּפָארײא-ברעמ ןוא עקירעמַא ןיא טעװעטַארעג ךיז טָאה לייט ַא
 ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיוא ךיז ןענעז סע .לארשי ןיא ךיז טניפעג לייט
 טרעטייורעד ךיז בָאה געוו ןיימ ףיוא ךיא ןוא ,ןגעוו עשיטילָאּפ יד
 טנייה זיב רעבָא ."טנייה , ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טניירפ עניימ ןופ
 החּפשמ יד ."'טנייה, ןופ החּפשמ יד ןטוג םוצ ךיא קנעדעג גָאט וצ
 רעביא .ןענָאזרעּפ עטַאוװירּפ יװ רעדילגטימ-החּפשמ יד ןוא ללכ ַא יװ
 טימ ןײגרעבירַא טינ ךיא ןעק ,טינ ןיוש ןבעל סָאװ ייז ןופ ייווצ
 .ןגייווש

 ןוא ןימאמ ַא דיי ַא .עלעשטיא -- ןָאזשואי .ב --ןַאמטסוי השמ
 עינַאּפמַאק רעד ןופ שארב ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,תווצמ-רמוש ַא
 ןרָאטַארטסינימדַא ,םיאבג ,שדוק-ילכ ,םינבר יד ןופ הטילש רעד ןגעק
 ןגעק ,תוליהק עשידיי יד ןיא "לארשי תדוגא; ןופ םינקסע ןוא
 עקידנסיורד יד וצ םיפיקת עכעלרעניא יד ןופ טייקינעטרעטנוא רעד
 רעכלעוו ,החּפשמ רעכעלגעמרַאפ ַא טימ דיי רעכעלגעמרַאפ ַא ...םיצירּפ
 סָאװ ,םיריבג עשידיי יד קיטירק רעפרַאש ןייז טימ טשטייבעג טָאה
 ןענעז ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עמערַא יד ןופ טדמערפעגּפָא ךיז ןבָאה
 -ײטרַאּפמוא ןַא ..לארשי-יאנוש יד וצ ,הררש-ילעב יד וצ טכענקרַאפ
 ךיז טָאה סָאװ שטנעמ ַא ןבעל ץנַאג ןייז ןעוװעג רע זיא רעשיא
 -רעייטשרָאפ ןופ ,ןטעטיװיטקַא ןופ ,טייקירעהעגנָא ןופ טדײשעגּפָא



 ןגרָאמ ַא ןָא ןטכענ ַא -- "טנייה,

 טָאה רעכלעוו ,םַאר רעכעלטפַאשלעזעג זיא סע רעכלעװ ןיא טפַאש
 ַא ןופ תומחלמ יד ןיא רעטיר רעשיטַאנַאפ ַא יו טפמעקעג רעבָא
 טײקיטכערעג רעד ןיא טביולגעג טָאה רע סָאװ ,עּפורג רעשיטילָאּפ
 סָאװ דיי ַא ...טייקכעלרע ןוא טייקיטכירפיוא ריא ןיא ,געוו ריא ןופ
 רעצ ןטימ רעטּפַאזעגנָא ןַא ,תובצע טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא
 רעד ןופ ןדיײל ןוא טײקמערָא יד טקיטייװעג טָאה ,המוא רעד ןופ
 טימ טלדורּפשעג רעבָא טָאה רעכלעוו ,טלעװ רעטנעָאנ ןוא רעטייוו
 ןיא ,"'ווירב עשיטילָאּפ, ענייז ןיא טייקיטסול ןוא טָאּפש ,רעטכעלעג
 עסיורג יד ןופ טכיזרעביא ןַא ןבעג ךָאװ עדעי טגעלפ רע עכלעװ
 ַא ןופ דיי ַא ןופ ןגיוא יד ןיא ןשינעעשעג עלַאנָאיצַאנרעטניא
 טָאה רעכלעוו ,שודגו אלמ הרות-לעב ַא ..לטעטש שידיי ןפרָאװרַאפ
 ידכ ,רסומ ןוא ןסיו ,המכח ןופ לרעּפ "רצוא ןטלַא ןופ, טלמַאזעג
 ןטכײלַאב ןוא ,שטנעמ ןטושּפ םעד ,רוד ןגנוי םעד ןענעגייאוצ ייז
 -- שטנעמ רעד ןעוועג זיא רעגייווש ַא ..רשיה ךרד םעד םיא רַאפ
 ןעוועג ןענעז רימ .ןביירש ןיא קורדסיוא ןקרַאטש ַא טימ רעבָא
 ןענעז רימ ןעװ .טסעומשעג קיניוו ױזַא ןבָאה רימ ןוא ,טניירפ
 -בעל ַא וצ ןעגנַאגרעד רימ ןענעז ,ענוװָאק ןיא םיטילּפ ןעוועג עדייב
 םיא ךיא בָאה טייקירעוװש סיורג טימ ;גָאלַאיד ןקימַאלּפ ןוא ןטפַאה
 -סױרַא ךיז לָאז רע ,םיא ףיוא ןעגנּוװצעגפיורַא טעמכ ,טגייצרעביא
 הלוע זדנוא טימ ןעמַאזצ לָאז ןוא עיצַאטס-הטילּפ רענעי ןופ ןסייר
 -יוורעד וצ טינ ךיז ןליוו ןייז ןגעק -- ,לארשייץרא ןייק ןייז
 ןטריּפוקָא ןיא ןבילברַאפ זיא סָאװ ,החּפשמ ןייז ןופ ליפוצ ןרעט
 ןכָארבעצ זיא ץרַאה ןייז רעבָא ,דנַאל ןיא ןעמוקעג זיא רע .עשרַאװ
 .טפַאשקנעב ןוא רעצ סיורג ןופ ןרָאװעג

 טינ זיא חוכ ןייז -- ,רָאטקַאדער רעד -- ,גרעבדלָאג םהרבא
 ןופ רעלטסניק ַא ןעוועג זיא רע .ןריגַאדער ןיא רָאנ ,ןביירש ןיא ןעוועג
 ,טייז יד ןוא רעמונ םעד ןלעטשנעמַאזוצ ןופ רעלטסניק ַא ,ןריגַאדער
 עשהבורק ןשיװצ ,ןקורדסיוא עכעלנע ןשיװצ זָאנגַאיד ןופ רעלטסניק ַא
 טינ טעמכ רע טָאה ,לשמל .,שיליופ .ןעמינָאניס ןשיװצ ,ןפירגַאב
 ,לקיטרַא ןַא ןענעיל וצ ןבעגעג םיא בָאה ךיא ןעװ רעבָא ,טנעקעג
 טגעלפ ,שיליוּפ ןיא גנוטיצ רעד רַאפ ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ
 ןעמ ףרַאד .ָאד :ןגָאז ןוא קורדסיוא ןַא ייב ןטלַאהרַאפ ךיז רע
 ,סייו ךיא רעבָא ,טינ סע ןעק ךיא .טרַאװ רעדנַא ןַא ףיוא ןשיוט
 זיב טקיאורַאב טינ ךיז טָאה רע ןוא ...טרָאוו ַאזַא ןַארַאפ זיא'ס זַא
 ןעמַאװצ ןענעז רימ ..טרָאװ עטכוזעג סָאד ןענופעג םיא בָאה ךיא
 ןרָאװעג קנַארק זיא רע .סערגנָאק ןט-18 םוצ ,גָארּכ ןייק ןרָאפעג
 עלַא טעב ןייז ןבענ ןסעזעג ןיב ךיא .םירוסי ערעוװש ןטילעג טָאה
 רע טָאה ױזַא לייו ,געט עלַא םיא טימ ןעוועג לּפטמ ךיז ןוא טכענ
 רָאטקָאד ַא םיא ןבענ ןעניפעג ךיז לָאז דמערפ רעד ןיא זַא ,טלָאװעג
 קנַארק זיא רע זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה סע .דניירפ ַא ןוא
 .הרדשה דומע םעד ןפירגעגנָא טָאה רעכלעוו ,קַאר ַא ףיוא ןרָאװעג
 רעד םיא טָאה עשרַאװ ןייק סערגנָאק ןופ רעקקירוצ ןייז ךָאנ ץרוק
 קנעדעג גָאט ןקיטנײה ןזיב .םירוסי ענייז ןופ טזיילעגסיוא טיוט

 ןוא ,ןריגַאדער ןיא ןעגנוזייונָא ןוא תוצע ענייז ךיא
 .רעקיצנייא רעד טינ רעכיז ןיב ךיא .ייז טימ ליפ רעייז

+ 

 ָאטשיג רע זיא טנייה רעבָא ,"טנייה, רעד ןעוועג זיא ןטכענ ."טנייה,
 טינ ןוא ,גנוטַיצ ַא יו --- רע טינ .ןגרָאמ ןייק טשינ ךיוא טָאה רע ןוא
 .ענובירט ַא יו טנידעג טָאה רע ןעמעוו -- ,רוביצ רעד

 סקעז יד ןטכינרַאפ ןכָאנ ,המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד ךָאנ

 ךיז .ץונַאב

 רעּפיש קחצי רייד
 ,רעקירָאטסיה רעטסּוװַאב

 ןטעברַא ענייז טכעלטנפערַאפ
 "טנייה , ןיא

 ןענַאטשעגפיוא זיא ,םזירעלטיה םעד ןרעטעמשעצ ןכָאנ ,ןָאילימ
 ַא ,םישזער רעשיטַארקָאמעד-סקלָאפ ַא ,ןלױּפ ןיא םישזער רעיינ
 ןטלַאהעג טָאה םישזער רעקיזָאד רעד ןוא .םישזער רעשיטסילַאיצָאס
 לָאז עקשעװעלָאה עקידנעקנַאצ יד זַא ,ןזָאלרעד וצ טינ בוח ןייז רַאפ
 -עלטפַאשלעזעג-רוטלוק רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע .ןרעװ ןשָאלרַאפ
 ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ דנַאברַאפ רעכ
 שידיי ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ,עשרַאװ ןיא גנוטייצ עשידיי
 לחר-רתסא ןופ רעטכָאט יד ַאדיא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעטַאעט
 -ניא רעשירָאטסיה רעשידיי רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ,ַאקסנימַאק
 סָאד רעבָא ,ןגרָאמ ןייק טינ זיא סָאד :טכַארטעג ךיז ןבָאה רימ .טוטיטס
 .ןטכענ ןרַאפ דימת-רנ ַא זיא

 ןשָאלרַאפ ןוא טניוו-םערוטש רעזייב ַא ןכָארבעגסיױא זיא טָא ןוא
 רעשיליוּפ-שידיי רעקידתופתושב ןופ רָאי טנזיוט יד .טכיל סָאד ךיוא
 טינ ךיז טָאה ףוס ןרענעש ַא .טקידנערַאפ ךיז ןבָאה עטכישעג

 רעװעשרַאװ יד ןופ ןסיוועג סָאד ןוא עיזַאטנַאפ יד ןלעטשרָאפ טנַאקעג
 יד ,עטעװעטַארעגּפָא יד ,ךעלטשער יד רעבָא .1968 ןיא רעשרעה
 וצ ךישממ ןענעז ,םוטנדיי ןשיליופ ןופ עטײרּפשעצ ןוא עטייזעצ
 יד ןופ טייװ עטכישעג רעייז ןופ םעדָאפ םענעדלָאג םעד ןעניּפש
 ...לסייוו רעד ןופ ןגערב
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 "סעיינ עקיטנייה; ןוא "טנייה,, -- ןַאקצַאי .י .ש

 רעשטוק .ב

 -עשטיא טנָאמרעד ןיוש ךיא בָאה ?עשרַאװ לָאמ ַא ןעוועג;, ךוב ןיימ ןיא
 ןַאקצַאי ןוא ןַאקצַאי זיא "טנייה רעד, -- :גָאז ַא סגרעבנסייוו ריאמ
 ."'טנייה; רעד זיא

 -- ?טנייה, ןגעוו ןָאט טכַארט ַא טינ לָאז ךיא ןעוו ,דימת טעמכ
 ייס ןוא ןַאקצַאי ייס --- עדייב .ןויער ןפיוא גָאז רעקיזָאד רעד רימ טמוק
 ללכב זיא'ס זַא ,ןדנובעג שינַאגרָא ױזַא ןעוועג ןענעז --- "טנייה, רעד
 ןענָאמרעד קיטייצכיילג טינ ןוא "טנייהא ןגעוו ןדער וצ ךעלגעמ טינ
 זיא "טנייה , רעד .ןַאקצַאי בקעי-לאומש --- רָאטקַאדער ןוא רעפַאש ןייז
 ןשטנעמ-עסערּפ עשידיי רַאפ .ףַאשַאב סנַאקצַאי ךעלסילשסיוא ןעוועג
 -טנַא עקידנעניוטש ַא שממ ןעוועג גנוטייצ יד זיא -- טייצ רענעי ןיא
 .גנוקעלּפ

 ךעלגנעגוצ ןעוועג טינ ללכב גנוטייצ עשידיי ַא זיא "טנייה, ןזיב
 ,ןעלקיטרַא יד ןופ ךַארּפש-הצילמ רעד טימ ייס .םלוע ןרעטיירב ןרַאפ
 יד זיא -- ןביירש ןפוא ןצנַאג םעד טימ ןוא טלַאהניא םעד טימ ייס
 רערעמ ַא ףיוא ,ןרעסעב ַא ףיוא ןעוועג טנכערעגסיוא רערעמ גנוטייצ
 .רענעייל ןלערוטלוק

 -טּפיוה סנַאקצַאי זיא ,"טנייה; םעד ןריגַאדער ןוא ןעיוב םייב
 ןייז לָאז סָאװ גנוטייצ ַא .גנוטייצ עיינ ַא ןיטולחל ןפַאש וצ ןעוועג ליצ
 ןייטש רדסכ לָאז סָאװ גנוטייצ ַא .רענעייל ןטכיש עלַא רַאפ ךעלטירטוצ
 רעד ןגעק הלווע רעכעלטיא ףיוא ןריגַאער ףכית ןוא ךַאװ רעד ףיוא
 .ןעמוק טינ לָאז הלווע יד ןעמעוו דצמ סנייא ץלַא -- סַאג רעשידיי

 .רענעייל רערעמ סָאװ ןבָאה לָאז גנוטייצ יד זַא ,ןָאטעג ץלַא טָאה רע
 יד וצ ?טנייה; ןטימ ןעגנירדוצניירַא ןעגנוגנערטשנָא עלַא טכַאמעג
 ַא ןרעװ לָאז גנוטייצ יד ,טימַאב ךיז .ןסַאמסקלָאפ עשידיי עטסטיירב
 .קלָאפ ןרַאפ ענובירט ַא ןרעוו לָאז .חוכ

 לָאז גנוטייצ יד ,טגרָאזעג םדוק ןַאקצַאי טָאה ,ןכיירגרעד וצ סָאד ידכ
 -עג ןייז לָאז "טנייה, ןיא טקורדעג טרעוו סָאװ ץלַא .טנַאסערעטניא ןייז
 ןבָאה לָאז ןוא ,רענעייל עלַא רַאפ ךעלדנעטשרַאפ ,ךעלכַאז ,ץרוק ןבירש
 זַא ,טגרָאזעג רע טָאה רעבָא רקיע רעד .חוכ-סגנוקריוו ןקירעהעג םעד
 ,קיטירק ןופ ןָאט ַא .רעכיוה ַא ןייז לָאז גנוטייצ רעד ןופ ןָאט רעד
 .ןענָאמ ןוא טסעטָארּפ ןופ

 רעד ןופ תוריזג ענעדישרַאפ יד ןגעק ןריגַאער ןקידפכית ןייז ץוח
 -- םזיטימעסיטנַא ןשיליוּפ ןדליו םעד ןגעק ןוא טכַאמ רעשירַאצ
 -יסַא רעשידיי רעד ןגעק טמערוטשעג קרַאטש סרעדנוזַאב ןַאקצַאי טָאה

 רעשידִיי רעד ןיא ןגירקעגניירַא ךיז ,טייצ רענעי ןיא ,טָאה סָאװ .עיצַאלימ
 -לעזעג ערעדנַא ןיא ןוא לָאטיּפש ןשידיי ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ,הליהק
 .סעיצוטיטסניא עשיּפָארטנַאליּפ ןוא עכעלטפַאש

 רעצנַאג רעד טימ טעוװעשובעג טלָאמעד טָאה עיצַאלימיסַא יד
 ןלַאנָאיצַאנ-שידיי םעד ןטיוטּפָא טלָאװעג זיירּפ ןדעי רַאפ ןוא טייקדליוו
 םעד ןופ ייס ןוא שטנעמסקלָאפ ןטושּפ םעד ןופ ייס .,ןײזטסּוװַאב
 .טנעגילעטניא

 'טנייה, ןיא סױרַא טינ לָאז ןַאקצַאי ,גָאט ַא קעװַא טינ טעמכ
 ,רעריפ ןשירָאטַאלימיסַא ןרעדנַא ןַא רעדָא םעד ןגעק עקַאטַא ןַא טימ
 יד .טריפעגנָא ןבָאה יז עכלעו טימ ,סעיצוטיטסניא יד ןגעק רעדָא
 עטריטנעמוקָאד קירעהעג טימ ,עפרַאש ןעוועג דימת ןענעז סעקַאטַא
 .ןעגנורעדָאפ עשירָאגעטַאק ןוא ןפרּוװורָאפ

 -םרַאלַא ןַא סנַאקצַאי ןפורעגסױרַא טלָאמעד טָאה םשור ןקרַאטש ַא
 .הליהק רעד ןופ גנוליײטּפָא-היוול רעד ןופ רעטייל םעד ןגעק ןעלקיטרַא
 טימ עיצקַאדער ןיא ןעמוקעג ןבָאה יורפ ַא לָאז לקיטרַא םעד טול
 טלָאװעג טינ ריא טָאה גנולײטּפָא-היװל רעד ןופ רעטייל רעד זַא ,ןייוועג ַא
 ןייק טינ טדער יז סָאװ רַאפ ,ךיז טרעזייבעג ןוא שידיי ףיוא ןרעפטנע
 .שיליוּפ

 טינ לקיטרַא סנַאקצַאי ןיא זיא ןטמַאַאב-ענימג ןופ ןעמָאנ רעד
 רעד ןופ רעטייל רעד זַא ,טסּוװעג רעבָא ןבָאה עלַא .טנָאמרעד ןעוועג
 .ץרּפ .ל .י זיא הליהק ןיא גנוליײטּפָא-היוול

 לבייו םעד טימ טָאה סָאד זַא ,טבױלגעג ןבָאה עלַא טינ ,תמא
 לקיטש ַא ןפורעגסיורַא לקיטרַא סָאד טָאה ךָאד .ןילַא ץרּפ טדערעג
 סָאד זיא טייצ עגנַאל ַא ןוא ןזיירק עשירעביירש יד ןיא עיצַאסנעס
 -נעס יד ןעוועג רעבָא זיא רעסערג ךָאנ .ןסעומש ןופ עמעט יד ןעוועג
 ןיא ןטעברַא ןביוהעגנָא ץרּפ .ל .י טָאה םורַא רָאי ַא ןיא ךרעב ןעוו ,עיצַאס
 ."טנייה;

 טָאה סע סָאװ ,ןבעגעגרעביא רעטעּפש טָאה יקסווָאנַאגַאק םירפא
 ךיז טָאה'מ ןעוו ,ןזיירק עשירַארעטיל יד ןיא ןוטעגּפָא טלָאמעד ךיז
 ."טנייה, ןיא ןטעברַא ןעמונעג טָאה ץרּפ .ל.י זַא ,טסּוװרעד

 ,תונעט עלַא ףיוא ,טלָאמעד ץרּפ .ל.י טָאה ןיקסוָאנַאגַאק טיול
 :טרעפטנעעג

 רעד .תוחילש ַא טָאה "טנייה, רעד זַא ,ןעזעגנייא בָאה ךיא --
 םוצ געוו ןפיוא זיא רע .רענעייל םוצ געוו םעד ןענופעג טָאה ?טנייה;
 .גנואיצרעד רערעסעב ַא ןופ סױרַא טמוק סָאװ ,דיי םעד וצ .ןדיי ןרעסעב
 -- רפס ַא טימ בוטש ַא ןופ טמוק סָאװ רעד ןוא .רפס ןופ טמוק סָאװ
 ןַאקצַאי סָאװ ,ןעלטימ עשיטסילַאנרושז עלַא .רענעייל רעטוג ַא זיא
 -- רענעיײל םעד ןעניפעג ןוא ןריסערעטניארַאפ וצ טעדנעוועגנָא טָאה
 ןיא עלעקניוו ןיימ ךיא ןפע עקַאט םעד בילוצ .ןדָאש טינ רימ ןענָאק
 ןטיירב ַא ןעניפעג ,עלעקניוו ןיימ ןיא ,ךיא לעװ "טנייה, ןכרוד .?טנייה,
 ןוא ןעקנַאדעג עניימ עלַא טימ ןלייט וצ ךיז ןעמעוו טימ ,םלוע-רענעייל
 טלָאװ ךיא סָאװ -- ךַאז עסיורג ַא וט ךיא זַא טלַאה ךיא .ןעגנופַאש
 ."טנייה, ןיא יװ ,גנוטייצ רעדנַא ןייק ןיא ןוטעג טינ ךָאד סע

 ,טגָאזעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןבירטעגרעביא ןעוועג טינ רעבירעד זיא'ס



 "טעיײנ עקיטנויהא ןוא "טנײה; - ןאקצאי = ש

 ןעוועג זיא --- "טנייה, רעד ןרָאװעג ןריובעג זיא סע ןעוו גָאט רעד זַא
 ןיא ןעגנורדעגניירַא םערוטש טימ זיא עסערּפ עשידיי יד ןעוו ,גָאט רעד
 .טײקמערָא רעשידיי רעד ןופ ךעלסעג עטסנפרָאװרַאפ ,עטסטייוו יד

 רעד ןופ טימ עמַאס ןיא ךיא ןיב "טנייה, ןיא ןטעברַא ןעמוקעגנָא
 ןיהּווװ -- דנַאלסור ץנַאג .(1916 ינוי ןיא המחלמ-טלעוו רעטשרע
 ןרַאלּפמעזקע טנזיוט קילדנעצ רָאּפ ַא ןרָאװעג טקישעג רעירפ ןענעז סע
 רעשידיי רעד ןופ ץנערוקנָאק יד .ןטינשעגּפָא ןעוועג זיא -- ךעלגעט
 ןענעז סע ןיהּוװ --- ?טַאלבעגַאט רעװעשרַאװ, -- גנוטײצ-עיצַאּפוקַא
 דוד-שרעה טימ ,רעטעברַאטימ ףניפ ןעגנַאגעגרעביא "?טנייה, ןופ
 ןופ טײקמערָא יד .רעקיטש ןסירעג "טנייה, ןופ טָאה ,שארב ןגרעבמָאנ
 אליממ ןוא "טנייה, ןופ בצמ רעלעירעטַאמ רעד .סיורג ןעוועג זיא סָאג
 זיא ןַאקצַאי .רעקידלפש רָאג זיב ַא ןעװעג זיא ,ןענַאקצַאי ןופ ךיוא
 םייב .,ךָאד .ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא יו הנרדמ רעד ןיא ןעוועג טינ ןיוש
 -- ןַאקצַאי רענעגיא רעד ןעװעג רע זיא ,"טנייה; םעד ןריגַאדער
 .תורשּפ ןָא ןוא ךעלכַאז ,גנערטש

 םייב ךיז ןעלטשּפ סָאד האנשה תילכתב טַאהעג טנייפ טָאה רע
 .רעטרעוו עטלגילפעג ןכוז סָאד .רעגניפ ןבָארג ןטימ ןעיירד סָאד .ןביירש
 דימ טינ .ןלַאירעטַאמ ןביירשרעביא םייב ןציז רע טגעלפ ןעהעש
 .ןביירש ןופ הרות יד ,רעטעברַאטימ עטלַא טימ וליפא ,ןלענק ןרָאװעג
 ַא טקרעמַאב ןצעמע ייב טָאה רע ןעוו ,טרעטיצעגפיוא שממ טָאה רע
 .ובעגצַאז ןקיטַאלג גונעג טינ ַא רעדָא ,טרָאװ רָאלק טינ

 -ַאב ,"טנייה, ןיא ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ ,טלָאמעד זיא עיצקַאדער יד
 -השמ ,סילקיר ןרהא ,ןרָאהנײא ןרהא ,גרעבדלָאג םהרבא ןופ ןענַאטש
 ,סינּפיק םחנמ ,לקניפ דוד-רזעילא ,עזװַאג ןרהא ,ןייטשדלעפ ןושרג
 .ןיקייכ השמ ןוא רעמערק ןימינב ,שיא ךונח ,רעשטוק .ב ,ץַאק סחנפ
 ,טייצ וצ טייצ ןופ ,רעדעפזייר בקעי ןוא ךַאברעיױא .ב ןבָאה םעד ץוח
 -עגַאט רעװעשרַאװ, ןופ רעטרָאּפער רעד .סַאג ןופ ךעלדליב טקורדעג
 ."טנייה, ןרַאּפ טגנערבעג ךיוא קינָארכ ןייז טָאה ,דניקנייפ המלש ,"טַאלב

 -עיצקַאדער בַאטש רענעגייא רעד ןעוועג טינ ןיוש סע זיא יאדווא
 ןווָארדנעװ .ז ןוא ןענַאמשירפ דוד .המחלמ רעד רַאפ סָאװ ,רעטעּברַאטימ
 גרעבדלָאג םחנמ .דנַאלסור ןיא ץעגרע טּפַאכרַאפ המחלמ יד טָאה
 .עקירעמַא ןייק קעװַא המחלמ רעד רַאפ געט עכעלטע זיא (ַאשיירַאב)
 .א ןוא ןַאמיײמ ללה ,שטיװָאבוקַאי .ל.א ,ןיטסעק עּפיל ,גרעבמָאנ .ד .ה
 ."טַאלבעגַאט רעװעשרַאװ; ןיא ןעגנַאגעגרעביא ןענעז רעגניז

 לָאצ "ענעּפמורשעגניײא, יד .טלעפעג טינ ןבָאה תורוש ןייק רָאנ
 ןופ ןטייז ריפ יד טימ ןבעגעג הצע ןַא טכייל ךיז טָאה רעטעברַאטימ
 ןגָארטעג טָאה סָאװ ,עבַאגסױא-גָאטימכָאנ רעד טימ ךיוא ןוא ?טנייה;
 יד ביוא .סיירג יד טפלעה ַא ןעוועג רָאנ ,"טנייה, ןעמָאנ םענעגייא םעד
 בילוצ ןעוועג סע זיא -- ערעווש ַא ןעוועג ךָאד זיא עיצקַאדער ןיא טעברַא
 .רוזנעצ-עיצַאּפוקָא רעד ןופ סענַאקיש יד

 שממ ןבָאה תוקחד ןוא רעגנוה .ערעטיב ַא רעייז ןעוועג זיא טייצ יד
 זיא ,סַאג ןיא ןלַאפקעװַא רעגנוה ןופ ןלָאז ןשטנעמ .טרעצרַאפ סנבעל
 -מייה ןסַאמ יד ןשיוװצ רקיע רעד .גנוניישרעד עכעלגעט-גָאט ַא ןעוועג
 -עגסױרַא רעדָא ,ןפָאלטנַא טנָארפ ןפיוא ןפמַאק יד תעב ,ןענעז סָאװ ,עזָאל

 רעד רַאפ גנורענרעד יד .ךעלטעטש-םייה ערעייז ןופ ןרָאװעג ןבירט
 -- לפָאטרַאק עטליופרַאפ טנופ ַא ךָאנ .עקיטשינ ַא ןעוװעג זיא טָאטש
 ןעמ טָאה -- ןפיוק וצ ןשָארג רָאּפ יד טַאהעג וליפא ןיוש טָאה'מ ביוא
 ןיוש זיא יירעלטעב .ייר רעד ןיא טכענ ןוא געט ןײטשּפָא טפרַאדעג
 .ןעוועג טינ הּפרח ןייק רָאג

 טרָאטעג טינ זמר ןיַײק וליפא גנוטייצ ןיא טָאה םעלַא םעד ןגעוו
 -עיצַאּפוקָא יד זַא ,ןסיײה טפרַאדַאב סע טָאה טלעוו רעטיירב רעד רַאפ .ןייז
 .ןטוג םעלַא טימ גנורעקלעפַאב יד טגרָאזַאב טכַאמ

 טלָאװעג טינ .ןגייוושרַאפ טלָאװעג טינ רעבָא סָאד טָאה ?טנייה, רעד

 רעשטוק רעב

 ,"טנייה,, ןופ דילגטימ-עיצקַאדער
 ןענַאמָאר טכעלטנפערַאפ

 "סעיינ עקיטנייה,, ןיא

 -רַאפ ףיוא טלגומשעגניירַא גנוטייצ ןיא סע טָאה ןעמ .ןטלַאהַאבסױא סע

 ,ןענָאטעילעפ ןיא ,ןעלקיטרַא ןיא טנָאמרעד סע טָאה'מ .םינפוא ענעדיש

 .ןטעברַא עשירַארעטיל ןיא וליפא ןוא תועידי-קינָארכ ןיא

 הרוש רעדעי .רעווש רעייז ןעמוקעגנָא זיא סָאד זַא ,ךיז טײטשרַאפ

 ןרעװ טקישעגרעביא טפרַאדעג -- ןקורד ןרַאפ ןוא ןצעז ןכָאנ -- טָאה

 םעד ןופ טפלעה ַא יװ רעמ ןעוו ,געט ןעוועג .רוזנעצ-עיצַאּפוקָא רעד וצ

 ,זייוולייט רעדָא ,ןצנַאגניא רוזנעצ רעד ךרוד זיא לַאירעטַאמ ןטצעזעגסיוא

 .ןרָאװעג ןכָארטשעג
 ןלַאירעטַאמ ךס ַא ןקורד טגָאזעגּפָא ךיוא ךיז טָאה "טנייה, רעד

 "טנייהק רעד .טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעד ןופ ןרָאװעג טקישעגוצ ןענעז סָאװ

 יד ןיא ,רענעייל םעד ןביולג ןכַאמ טלָאװעג טינ ןוא טביולגעג טינ טָאה

 .תוחטבה עסיז-ץערקַאל עשטייד עלַא
 רעד ךרוד טרינַאקיש ןרָאװעג רעטייו עקַאט "טנייה; רעד זיא

 רעד ףיוא ןקירד ןעמונעג קרַאטש סע טָאה טייצ רעד טימ .רוזנעצ
 -ַאגרָא ןעװעג טלָאמעד ןיוש ןענעז סָאװ ,רעטעברַא-רעקורד יד .עסַאק
 -עגסיוא ןגירקעג זיא סע יװ ןבָאה ,ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןיא טריזינ

= 
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 3088 עי

 "טנייה , ןופ ןעבאצגפסיוא 'ד
 יי ץנעטמיזקע רעגירתעייבס ןייז ןגפ ךשננ ןיא

 1838 --1968) רךבילנו "סנייהע

 א

 2 כב

 טא

 וי 88 םעקענ 20 תצא יי יי

 יש

 ןענעז סָאװ ,סעבַאגסױא ערעדנַא ןוא רעטעלבנכָאװ ,ןעגנוטייצ עכעלגעט
 "טנייה , ןופ גַאלרַאפ ןיא ןענישרעד

 רעשטוק .ב

 -עיצקַאדער יד רַאפ תוריכש יד זיא רעבָא רַאפרעד .תוריכש ערעייז טלָאצ
 .ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא רעמ ץלַא לָאמַא סָאװ רעטעברַאטימ

 שיא ךונח ןוא ָאריּפַאש קחצי .רעטסנרע ןַא ןעװעג זיִא בצמ רעד
 זַא ,טריסנָאנַא טָאה רעמערק ןימינב ."טנייהא ןופ קעװַא ללכב ןענעז
 עקיטייז ןכוז ןעמונעג ןבָאה ערעדנַא ךיוא .סעיצקעל עשיערבעה טיג רע
 .ךעלטסנידרַאפ

 -ַאגרָא ךיז ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי יד ןבָאה לייוורעד
 -עיצקַאדער יד ןוא טרעיודעג גנַאל טינ טָאה'ס .ןייארַאפ ַא ןיא טריזינ
 -גורעדָאפ טימ "טנייה, ןופ םיתב-ילעב יד וצ סױרַא ןענעז רעטעברַאטימ
 .רעלוגער ןלָאצ רעטייוו ןגעוו ןוא תוריכש ענעגעלרַאפ ןלָאצַאב ןגעוו ןעג
 יד ןבעגכָאנ טנָאקעג טינ רעדָא ,טלָאװעג טינ ןבָאה םיתב-ילעב יד
 .טקיירטשרַאפ עיצקַאדער יד טָאה -- ןעגנורעדָאפ

 יד .געט ריפ לכה-ךס .טרעיודעג גנַאל טינ טָאה קיירטש רעד
 טימ טכַײלגרַאפ ךיז ,טלעג לסיב ַא ןגירקעג ץעגרע ןבָאה םיתב-ילעב
 .טעברַא רעד וצ קעװַא קירוצ זיא ןעמ ןוא עיצקַאדער רעד

 ענייז עלַא טָאה "טנייה; רעד זַא ןרעװ טגָאזעג ָאד ףרַאד סע
 עטנַאקַאב ןעוועג ןענעז סָאד .דניירפ ענעבעגעגרעביא ךס ַא טַאהעג ןרָאי
 ןעוװעג זיא "טנײײה, רעד סָאװ ,םינקסע עכעלטפַאשלעזעג-לַאנָאיצַאנ
 ןופ תוחילש יד טצַאשעגּפָא קירעהעג יװ ןבָאה ייז .גנוטייצ "רעייז;
 םעד םיא ייב ןקעװ ןוא רענעייל ןשידיי םעד ןקיטומרעד םייב ?טנייה;,
 .קנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ-שידיי

 :טנכערעג ךיז ,ערעדנַא ןשיװצ ,ןבָאה "טנייהע ןופ דניירפ יד וצ

 ר"ד ,ןַאמעדיײז טַאקָאװדַא ,יקסװעשילדָאּפ םהרבא .ןייטשברַאפ לשעה
 ךיז טָאה ?טנייה; רעד ןעוו ,לָאמ ןייא טינ .עטיוועל ןָאעל ,ןיוועל ןושרג

 -עגנָא ןילַא יז ןבָאה -- עגַאל רעלעירעטַאמ רעטגנעעג ַא ןיא ןענופעג
 .תואוולה ןופ םרָאפ רעד ןיא ,ףליה רעייז ןטָאב

 טינ רעדל ןוא ,עטשרע סָאד ןעװעג ,ךיז טכַאד ,זיא טלָאמעד

 ַאזַא וצ ןעמוקנָא טפרַאדעג טָאה "טנייהא רעד סָאװ ,לָאמ עטצעל סָאד

 .האוולה
 צ+

 עלַאנָאיצַאנ עשיליוּפ יד ןיא ךיז טָאה המחלמ רעד ןופ ףוס ןרַאפ
 ןגעװ ןעמולח ןעמונעג ןבָאה ייז .גנוגעווַאב ַא ןביױהעגנָא ןזיירק

 יד .ןדיי ףיוא םיאטח ןכוז ןעמונעג טָאה'מ .ןליױּפ קידנעטשבלעז ַא
 -טנַארַאפ ַא ,ערעווש ַא ןעוועג זיא גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ עבַאגפיוא
 רעד ןיא ןריגַאער .ךַאװ רעד ףיוא ןייטש טפרַאדעג טָאה'מ .עכעלטרָאװ
 .טייצ רעקיטכיר

 עניטסעלַאּפ ןיא ןפַאש ןגעוו עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד -- טָא ןוא
 רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא .קלָאפ ןשידיי ןרַאפ םייה עלַאנָאיצַאנ ַא
 יד ךיז ןזײװַאב ?טנייהא ןיא .בוט-םוי רעתמא ןַא טשרעה טייקכעלטנפע
 סע .ענעביוהעג ַא זיא גנומיטש יד .ןעלקיטרַא עטרעטסיײגַאב עטשרע
 .סעיצַאטסעפינַאמ ,ןעגנולמַאזרַאפ רָאפ ןעמוק

 -עשלָאב יד -- לָאמ סָאד .דנַאלסור ןיא עיצולָאװער עיינ יד דלַאב
 יד ןיא ןפמַאק .טכַאמ יד רעביא ןעמענ יקצָארט ןוא ןינעל .עשיטסיוו
 ,ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןגעוו תועידי ןָא ןיוש ןעמוק סע .טעטש עשיסור



 "סעיינ עקיטנייה, ןוא "טנייה, -- ןַאקצַאי + .ש

 ןעלשירק ןטנָארפ יד .דנַאלשטייד ןיא עיצולָאװער יד -- ךָאנרעד
 טנּפָאװטנַא ןעמ .ןליוּפ ןיא טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ ןָא ןביוה ןקַאלָאּפ .ְךִיֹז
 .ןגעק ךיז ןלעטש ערעדנַא ,רעטנוא דלַאב ךיז ןביג לייט .רענלעז עשטייד
 .קסירב ןיא ןעגנולדנַאהרעטנוא עשטייד-שיסור .ןסַאג יד ןיא יירעסיש ַא
 ,טַאר-הכולמ ,ןטנעגער .טייקידנעטשבלעז ריא ןופ לעווש רעד ףיוא ןליוּפ
 רעצנַאג רעד טימ ןוא .ןפָארטש םתס ,סעיצַאקסיפנָאק ,רוזנעצ ,ןרָאטסינימ
 ."טנייה, ןגעק טײקברַאה

 רעמ ךָאנ -- רעבָאהטכַאמ עשיליוּפ עיינ יד ייב זיא "טנייה, רעד
 רעד ןופ םרוג רעד ,לָאבמיס רעד ןעוועג -- ןשטייד יד ייב ,רעירפ יװ
 םעד זַא ,טסּוװעג ןבָאה ןקַאילָאּפ .גנוכַאװרעד רעלַאנָאיצַאנ-שידייי
 ןצענערג יד רעביא סױרַא טייו לָאמ טפָא טייגרעד טרָאװ ס"טנייהס
 .ןלוּפ ןופ

 ןוא םילשומ עשיליוּפ עיינ יד ייב ךיוא עקַאט "טנייה, רעד זיא

 יד ןיא ןרָאד ַא יו ןעוועג עסערּפ רעשיטימעסיטנַא רעשילוּפ רעד ייב
 ךיז טָאה ?טנייה, רעד רָאנ .טרָאװ ןדעי וצ טעּפעשטעג ךיז טָאה'מ .ןגיוא
 טָאה'מ .ןגייוש טנָאקעג טינ טָאה "טנייה; רעד .ןבעגעגרעטנוא טינ
 .ןלייפ עקיטפיג עלַא ןגָאלשקירוצ טזומעג

 -עיצקַאדער לייט ייב .רעטסנרע טרעוװ "טנייהא ןיא בצמ רעד
 זַא ,ארומ טָאה ןעמ .שואי ןופ ץמש ַא ןיירַא ןיוש ךיז טּפַאכ רעטעברַאטימ
 סילקיר טייג .ןכערבנייא ךיז טעװ רע .ןטלַאהסיוא טינ טעוװ "טנייהא רעד
 -השמ ."קלָאפ עשידיי סָאד; גנוטייצ רעשיטסינויצ רעיינ רעד ןיא רעביא
 רעד ןיא טעברַא רעד טימ ּפָא ןצנַאג ןיא ךיז טיג ןייטשדלעפ ןושרג
 םורַא טרָאפ סינּפיק םחנמ .רחסמ םוצ ךיז טמענ עזװַאג ןרהא .עיזַאנמיג
 .עיצקַאדער ןיא טינ טעמכ םיא טעז ןעמ ןוא ןטרעצנָאק-גנַאזעג טימ
 ,תמאה-םלוע ןפיוא קעװַא ןוא ןרָאװעג קנַארק זיא לעקניפ דוד-רזעילא
 .גנוטייצ יד ןכַאמ לָאז'ס רע ָאטשינ דלַאב ןיוש

 -רַאטימ ןייק .רענעייל ןייז רָאנ ןלָאז .קידרעפָאה זיא ןַאקצַאי רָאנ
 ןעמוקעגנָא ןענעז עשרַאװ ןייק ןעוו ,וצרעד .ןלעפ טשינ ןלעװ רעטעכ
 -ישרַאפ ןופ ערעדנַא ,דנַאלסור ןופ קירוצ לייט ,רעביירש עכעלטע
 .דנַאל ןיא ןעלקניוו ענעד

 רעד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ךיוא ןַאקצַאי זיא "טנייה, ןטימ ץוח
 "טנייה, םייב ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,"רעירוק שַאנ, גנוטייצ רעשיליוּפ
 .ןײגסױרַא

 ,ןָאזדיװַאד ףסוי רעטקָאד-ןגיוא רעד טָאה גנוטייצ יד טעדנירגעג
 -- טגָאזעג טָאה'מ ןוא דנַאלסור ןופ ןעמוקעגקירוצ טלָאמעד זיא סָאװ
 רעד בילוצ ןדנוברַאפ ךיז ןָאזדיװַאד טָאה "טנייה, ןטימ .טלעג ךס ַא טימ
 ןַאקצַאי סָאװ ,"טנייהא ןופ יירעקורד רעד בילוצ ןוא עיצַארטסינַימדַא
 ."רעירוק שַאנ; םעד ןופ ךיוא תושר ןיא טלעטשעג טָאה

 טרישזַאגנַא ןָאזדיװַאד טָאה גנוטייצ רעיינ רעד ןופ רָאטקַאדער סלַא
 ןטיול רָאנ .שטיוװָאקלָאװ לאומש טסילַאנרושז ןשיליוּפ-שידיי ןגנוי םעד
 עיצקַאדער ןיא העד ַא טַאהעג ןַאקצַאי ךיוא טָאה "טנייה, ןטימ ךַאמּפָא
 ןַא ןפרָאװעגוצ ךיוא לָאמ ַא .ןערָאּפ טרָאד ךיז טגעלפ .גנוטייצ רעד ןופ

 ףיוא ןצעזרעביא טפרַאדעג סע טָאה שטיוװָאקלָאװ סָאװ ,סנייז לע
 .שיליוּפ

 ךַאמּפָא רעד זיא ךעלטנגייא .ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה תופתוש סָאד
 זיולב ןרָאװעג טעמתחעג הליחתכל "טנייה; ןטַימ ןענָאזדיװַאד ןשיווצ
 .עבָארּפ ףיוא זַא ,ןסייה טפרַאדעג טָאה'ס .טייצ רעצרוק ַא ףיוא

 .ןגרָאז ערעדנַא גונעג ןעוועג .טכַארטעגניײרַא ליפ ױזַא טינ טָאה'מ
 ןוא "טנייהא ןופ עגַאל עלעירעטַאמ עטרעגרערַאפ רעמ ךָאנ יד םדוק
 .ןלַאפעג רדסכ זיא גנוטייצ רעד ןופ שזַאריט רעד .רעטעברַאטימ ענייז ןופ
 זיא ,רעטעברַאטימ יד ייב ייס ןוא םיתב ילעב יד ייב ייס גנומיטש יד
 ןוויוא םעד ,ליוק לקיטש ַא ףיוא וליפא ןעוועג טינ .עטקירדעג ַא ןעוועג
 .ןצייהוצנייא

 אקשורטעיּפ החמש

 טַאלבגָאטימ םענופ רָאטקַאדער

 "סעיינ עגיטנייה , -- "טנייה,, ןּופ

 גנוקינייארַאפ יד ןעמוקעג דנַאטשוצ זיא סע סָאװ עקַאט סנ ַא
 ."טנייה, ןטימ "קלָאפ עשידיי סָאד , גנוטייצ רעשיטסינויצ רעיינ רעד ןופ
 -ינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעד ןרָאװעג זיא "טנייה,; רעד
 -יזרַאפ זיא רעטעברַאטַימ יד ןוא עידיסבוס עשיטייל ַא ןגירקעג ,עיצַאז
 .תוריכש יד ןופ גנולָאצסױא ערעלוגער ַא ןרָאװעג טרעּכ

 ללה ןוא סקַאװירט ףסוי .ןדירפוצ ןעוועג ןענעז עלַא טינ ,תמא
 ןענעז ,"טנייה, ןיא ןעמוקעגנָא טַאהעג סָאװ רָאנ ןענעז סָאװ ,ןַאמיימ
 ןרָאװעג זיא ץַאק סחנּפ ךיוא .טעברַא רעד ןופ טגָאזעגּפָא ןרָאװעג
 ץַאק סָאװ ,'טנייה,; ןיא גנולײטּפָא עשיטסירָאמוה יד .טגָאזעגּפָא
 .טרידיווקיל ןצנַאגניא ןרָאװעג זיא ,טריגַאדער טָאה

 ןטױל .עיצקַאדער ןופ קעװַא טזומעג טָאה ןײילַא ןַאקצַאי ךיוא
 ַא ףיוא ,ןַאקצַאי טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד טימ ךַאמּפָא
 עשוהי ר"ד רַאפ לקנעב-רָאטקַאדער סָאד ןטערטּפָא טפרַאדעג ,טיײצ רָאי
 .בילטָאג

 זיא רע .סורדרַאפ ןופ ןמיס ןייק ןזיװעגסױרַא טינ טָאה ןַאקצַאי
 .עקירעמַא ןייק ןרָאפקעװַא טיירגעג ךיז .קידרעפָאה ןעוועג

 טפרַאדעג -- ךַאמּפָא ןטיול -- טָאה בילטָאג ר"ד סָאװ ,רָאי סָאד
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 -פיוא ןיילא טָאה בילטָאג ר"ד .ןפָאלעגכרוד ךיג זיא ,רָאטקַאדער ןייז
 -ער רעד ןופ לוע םעד ןגָארט רעמ טלָאװעג טינ ,טמַא םעד ןבעגעג
 גרעבדלָאג ךיוא .עקירעמַא ןיא ןעװעג רעבָא זיא ןַאקצַאי .עיצקַאד
 ןייטשלעקניפ חנ טָאה .דנַאלסױא ןייק ןרָאפעגסױרַא ץעגרע ןעוועג זיא
 ןטגָאזעגּפָא םעד ןטעברַאפ קירוצ .עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא ןיילַא
 טעברַא יד ןוא רַאטערקעס-עיצקַאדער סלַא טמיטשַאב םיא .ןַאמיײמ ללה
 ןעגנַאגעג זיא סע יװ זיא עיצקַאדער ןיא

 ןענעז ,עקירעמַא ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא ןַאקצַאי ןעוו ,רעטעּפש
 טַאהעג ייז טָאה בילטָאג סָאװ ,ןקירבור ייר ַא ןרָאװעג טריפעגנייא קירוצ
 ןרָאװעג טיינַאב זיא גנולײטּפָא עשיטסירָאמוה יד ךיוא .טרידיווקיל
 רָאטקַאדער-רָאמוה רעקידרעירפ רעד ןרָאװעג ןעמונעגוצ קירוצ זיא'ס
 ןטעברַא וצ גנַאל ךָאנ ןעוועג טרעשַאב טינ ןצַאק רעבָא זיא'ס .ץַאק סחנּפ
 -- רע זיא ,ןענַאקצַאי טימ טנעדיצניא ןַא סעּפע בילוצ ."טנייה, ןיא
 .עיצקַאדער ןופ קעװַא -- טעברַא רעטײנַאב רָאי ַא רָאנ

 .ב טריגַאדער גנולײטּפָא עשיטסירָאמוה יד טָאה טייצ לקיטש ַא
 םוצ .שטיווָארעזײל השמ -- רעטעּפש ,ןַאמײמ ללה ךָאנרעד ,רעשטוק
 שודָאל ןופ טסירָאמוה רעד ןטסָאּפ םעד ףיוא ןעמוקעג זיא ףוס
 רַאפ ךָאװ ַא רעבָא .(טסימיסעּפ רעקיטסול רעד) ןײטשדלָאג ןועמש-ףסוי
 -ָאמ; ןופ רעטעברַאטימ רעד טלעטשעגפיונוצ גנולײטּפָא יד טָאה םעד

 טסירָאמוה רעטנַאקַאב רעד ,"טנעמ .לקנוט ףסוי

 "עי בא

 4 פי = ככאטלהאה רע2

 = זייל סי ףי יוד : :
 דמחלט ןייק טשינ ?ירויניקאטיט : 1664 1ליו גילאסומ 22

 ןעשארג 15 ןיירּפ

 יי

 ריישע רו ראפ וי .עט'נעל יד
 זרעלטיה וצ קירוצ טהילפ זא זאסדעדנעה

 גוריגער הנשיא סד ו ןּופ רעפטנע ז'טימ

 === רעה זומ ןעינעהג יד ןעכַאלקעג רק
 ונימ רעטצעל

 הביסמ-גָאטסטרובעג ַא ףיוא .1925 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ןַא ךָאנ זיא ,ןַאמנײלק םהרבא רעטעברַאטימ-"טנייה, ןופ הריד רעד
 שואי .ב ןוא לקנוט ףסוי טימ ןענַאמניילק ןשיװצ סעומש ןעמיטניא
 ןעיײג -- לקנוט יַײס ןוא ןָאזשואי ייס --- עדייב זַא ,ןרָאװעג טסעומשעגּפָא
 .ןיירַא ?טנייה, ןיא ?טנעמָאמ, ןופ רעביא

 טקורדעג ןעװעג "טנייהק ןיא ןיוש זיא קיטיירפ ןטסטנעָאנ םעד
 עשיטסירָאמוה סלקנוט ףסוי ןוא ןָאטעילעפ רעטשרע סנָאזשואי .ב
 עדייב יו ,גנונעכיײצ-רוטַאקירַאק ַא סמיובנעגייפ .ש טימ -- גנולײטּפָא
 ןעײג -- רעדעפ ןוא טניט רעייז טימ ,ןריּפַאּפ ערעייז טימ ,רעביירש
 .ןײרַא "טנייהא ןיא "טנעמָאמ, ןופ רעביא

 יװ רעמ טינ טרעיודעג רעבָא טָאה ?טנייה, ןיא טעברַאטימ סלקנוט
 קיטיירפ םענעגייא םעד ןיא ךָאנ עקַאט לייוו --- קיטיירפ םענייא םעד
 .גנוליײטּפָא עשיטסירָאמוה ןייז טקורדעג ןעוועג "טנעמָאמ, ןיא ךיוא זיא
 ךורבסיוא ןזיב ,?טנייה, ןיא ןטעברַא ןבילבעג רעבָא ןיוש זיא ןָאזשואי .ב
 .ןרָאװעג בורח זיא ץלַא ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 ןבעגעגסיורַא טרָאד ןוא זירַאּפ ןייק קעװַא ןַאקצַאי זיא 1926 רָאי ןיא
 .?טנייה רעזירַאּפ, ןבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה רע סָאװ ,גנוטייצ עשידיי ַא
 עשרַאװ ןייק ןעמוקּפָארַא טייצ וצ טייצ ןופ רע טגעלפ ןָא טלָאמעד ןופ

 א

 ןופ רעטעברַאטימ יד ייב זיא ,1929 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא
 רעד ןעמוקעגפיוא (גנוטייצ וויטַארעּפָאָאק ַא) "סערּפסקע רעזדנוא;
 עשינכעט תמחמ .עבַאגסױא-גָאטימכָאנ ַא ןבעגסױרַא ןגעוו קנַאדעג
 טינ ןוא ןצעז טנָאקעג טינ עבַאגסױא יד רעבָא יז ןבָאה ןטייקירעווש
 םוצ טעדנעװעג רעבירעד ךיז ןבָאה ייז .יירעקורד ןיא ךיז ייב ןקורד
 .יירעקורד-"טנייה, רעד ןיא ןקורד עבַאגסיוא יד ןליוו ייז זַא ,"טנייה;

 רע טָאה .זירַאּפ ןופ ןעמוקעג טַאהעג ןַאקצַאי טלָאמעד זיא דָארג
 ןייז לָאז "טנייהא רעד יאנתב רָאנ ,גנוטייצ יד ןקורד ןעוועג םיכסמ
 .ףתוש ַא

 "סערּפסקע רעזדנוא; ןופ עלַא טינ .ןעגנַאגעגוצ טכייל טינ זיא'ס
 טיג שרעדנַא רעבָא טָאה ןַאקצַאי .תופתוש ַא ףיוא ןעוועג םיכסמ ןענעז
 .טלָאװעג

 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא גנוטייצ-גָאטימכָאנ רעד ןופ ןעמָאנ רעד
 יד ןבעגסיורַא ףיוא טכַאמ רעד ייב שינעביולרעד יד ."סעיינ עטצעל;
 -סקע רעזדנוא, ַא ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא זיא ,גנוטייצ
 ןענעז גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער סלַא ךיוא .רעטעברַאטימ-"סערּפ
 -- ?סערּפסקע רעזדנוא, ןופ רעטעברַאטימ ייווצ ןרָאװעג טמיטשַאב
 .א ,רעטעברַאטימ רעטירד ַא .סרוקיירד בייל ןוא רעסקַאלּפ םחנמ
 ןעמָאנ ןטַימ ןַאמָאר ַא גנוטייצ רעד רַאפ ןביירש ןעמונעג טָאה ,ןַאמרעל
 םיַײב טַאר רעלענָאיסעּפָארּפ רעד טָאה םעד ץוח ."עקטסישזוקינַאמ יד;
 ןופ ןטפירשרָאפ יד טיול -- ןציירד עקצַאמָאלט ,ןיײארַאפ-ןטַארעטיל
 -רַא סקעז ,רעטעברַאטימ-עיצקַאדער סלַא ,טקישעגניײרַא --- ןייארַאפ
 .רעביירש עזָאלטעב



 "סעינ עקיטניהע ןהא "טנַײהע - ןאקצאי יש

 ןרהא ,ןַאמסקילג םהרבא ר"ד :גנוטייצ רעד ןיא ןיירַא ןענעז ױזַא
 ןירגרעדעפ .מ ,ָאברַאפ רעדנַאסקעלַא ,(םילעס) ץלָאהנרעב השמ ,תנפצ
 .ןַאמזיױר .י ןוא

 ,טנזיוט ןצפופ ןופ .טכעלש טינ ןייג ןביוהעגנָא טָאה שזַאריט רעד
 ןרַאלּפמעזקע טנזיוט קיצנַאװצ ףיוא ףױרַא דלַאב שזַאריט רעד זיא
 ןעמונעג טָאה גנוטייצ יד .ןטלַאהעגנָא גנַאל טינ רעבָא טָאה סָאד .ךעלגעט
 ןופ עיצַארטסינימדַא יד טָאה םעד ץוח .רעכַאװש ןוא רעכַאװש ןייג
 עטצעל , יד סױרַא טייג סע טניז זַא ,ןעזעגמורַא ךיז ?סערּפסקע רעזדנוא;
 ,ןלַאפעג קרַאטש גנוטייצ רענעגייא רֹעיײז ןופ שזַאריט רעד זיא ,"סעיינ
 טפלעה ַא טסיײה סָאד -- ןשָארג ןעצ וצ טסָאקעג ןבָאה עדייב לייוו
 ןיא ןעגנוטייצ עקירעביא יד טסָאקעג ןבָאה סע סָאװ ,זיירפ םעד ןופ
 .עשרַאװ

 ןדלָאמעג טָאה "סערּפסקע רעזדנוא, ןוֿפ עיצַארטסינימדַא יד ןעוו
 טוורּפעג ייז ױע טָאה ,"סעיינ עטצעל, יד ּפָא ןלעטש ייז זַא ,ןענַאקצַאי
 -- סולשַאב רעייז ייב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז רעבָא ןעוו .ןופרעד ןדערּפָא
 ןײלַא גנוטייצ-גָאטימכָאנ יד טעו "טנייה, רעד זַא ,טרעלקרעד רע טָאה
 .ןבעגסױרַא

 ןעמָאנ ןפיוא ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ףיוא עיסעצנָאק יד יװ ױזַא
 -"טנייהא רעד טנדרָארַאפ ןַאקצַאי טָאה -- ?סערּפסקע רעזדנוא, ןופ
 ןבעגוצסורַא שינעביולרעד ַא ףיוא השקב ַא ןבעגוצנָא עיצַארטסינימדַא
 סקעז יד ."סעיינ עקיטנייה, ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ-גָאטימכָאנ עיינ ַא
 יד ןיא טקישעגניײרַא טָאה ןיײארַאפ-ןטַארעטיל רעד סָאװ ,רעטעברַאטימ
 עקיטנייה, יד ןיא ןטעברַא רעטייו ןבילבעג ןענעז "סעיינ עטצעל;
 ."סעיינ

 ןופ ףוס םעד רעביא טגָארט ןַאמרעל .א סָאװ רָאנ זיא הרצ יד
 טָאה'מ ןוא ?סערּפסקע רעזדנוא, ןיא ?עקטסישזוקינַאמ יד, ןַאמָאר ןייז
 לרוג רעד .ןַאמָאר םעיינ ַא ןביירש "סעיינ עקיטנייהא יד רַאפ טזומעג
 .רימ ףיוא טלַאפ

 שירעפיטש ,רעגייטש ןייז יו -- ןָא ךימ טמענ .ןיירַא טמוק ןַאקצַאי
 ןַארַאפ ךיוא זיא טרָאד .רעמיצ ןייז ןיא ןיירַא ךימ טריפ ןוא רעוא םייב
 קירוצ רָאי ריפ טימ תויה .רימ וצ ךיז ןעמענ עדייב .ןייטשלעקניפ חנ
 ןשידיי םעד ןגעוו ןַאמָאר ןשיפַארגָאיב ַא טקורדעג "טנייה, ןיא ךיא בָאה
 ןסיורג ַא טַאהעג טָאה ןַאמָאר רעד ןוא ,דרַאבטײרב עשיז רוביג
 ןַאמָאר ַא ןביירש ןעמענ ךיז ףרַאד ךיא רָאנ זַא ,ייז ןטלַאה -- גלָאפרעד
 .גנוטייצ רעיינ רעד רַאפ

 טינ טזָאל ןַאקצַאי .טינ טפלעה'ס -- סינ ליוו'כ יצ ,ָאי ליוװ'ּכ יצ
 .ןבעגסיורַא טינ "סעיינ עקיטנייה, יד ןַאמָאר םעיינ ַא ןָא טעװ רע .ןדער
 רעמונ רעטצעל רעד סױרַא טייג םורַא געט סקעז ןיא .ץרוק זיא טייצ יד
 טקיטנייה, יד סַאג ןיא ןייז ןיוש ףרַאד סנגרָאמוצ ."סעיינ עטצעל, יד ןופ
 םענופ תורוש טנזיוט שטָאכ ןעגנערב רעירפ סָאװ םיא זומ ךיא ."סעיינ
 .ןַאמָאר םעיינ

 "טנייה, םייב גנוטייצ גָאטימכָאנ יד זיא גָאט ןטעביז ןפיוא ןוא
 ןַאמָאר םעיינ ַא טימ ,"סעיינ עקיטנייה; -- ןעמָאנ םעיינ ַא רעטנוא סױרַא

 החמש --- רָאטקַאדער םעיינ ַא ןוא "ןירענייגיצ יד, -- רעשטוק .ב ןופ
 .אקשורטעיּפ

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טכַאנ רעביא זיא "סעַײנ עטצעל, יד ןעװ
 ךס ַא ךיא וליפא ןוא ,רענעייל בור'ס ןבָאה "סעיינ עקיטנייה, ןיא
 -רָאפ זיא ָאד זַא ,וליפא טקרעמַאב טינ ,רעטַײרּפשרַאפ-סגנוטייצ יד ןופ
 ךָאנרעד ןוא "עטצעל, טרָאװ סָאד רעירפ .גנורעדנע ןַא סעּפע ןעמוקעג
 ,תויתוא עניילק טימ טקורדעג ןעוועג יו ייס זיא "עקיטנייה,, טרָאװ סָאד
 ךיז טָאה ןעזעגנָא .ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג טינ ללכב ךיז ןבָאה סָאװ
 עסיורג רָאג טימ טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ --- ?סעיינ, טרָאװ סָאד רָאנ
 .תויתוא

 (1932) (ןַארקרעגיצנַאד) ןור השמ
 דילגטימ--עיצקַאדער

 "טנייה , ןופ טנעדנַאּפסערַאק-ייא ןוא

 ,ןעמָאנ ןלופ ריא טימ ןפורעג טינ גנוטייצ יד רענייק טָאה ללכב
 ."סעיינ, -- טושּפ רָאנ

 סַאג ןיא ןעו טשרע ןעמ טָאה גנורעדנע יד ןקרעמַאב ןביוהעגנָא

 רעטײרּפשרַאפ-גנוטייצ .ןלעפסיוא ןעמונעג "סעיינ עקיטנייה, יד טָאה

 :יירעקורד-"טנייה, רעד ןיא ןָאטעג זָאל ַא ךיז טעּפמיא טימ ןבָאה

 !טנעה יד ןופ גנוטייצ יד טסייר'מ !ןעגנוטייצ ךָאנ ףרַאד'מ ---

 שזַאריט םענופ גנורעגייטש רעסיורג רעד ןופ הביס רעד ןגעװ

 .ב זיא סָאד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה לייט .ןעגנוניימ ייווצ ןעוועג ןענעז

 רעדיוװ ערעדנַא .םלוע רענעייל ןסיורג ַא וצ טיצ סָאװ ,ןַאמָאר סרעשטוק
 -שורטעיּפ החמש ,רָאטקַאדער רעיינ רעד זיא סָאד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה

 ןריגַאדער וצ ױזַא יוװ טייטשרַאפ סָאװ ,טסילַאנרושז רעקיאעפ ַא -- ַאק
 .רענעייל ןרַאפ קידנעיצנָא ןוא טנַאסערעטניא ןייז לָאז יז ,גנוטייצ ַא

 -על שממ ןעגנַאגעגמורַא טלָאמעד ןענעז ןעקשורטעיּפ החמש ןגעוו

 רָאי ןצפופ וצ זַא ,זיא רעכיז ףיוא טס:װעג טָאה ןעמ סָאװ סָאד .סעדנעג



 רעגַארּפ; סלַא ןזיירק-רענרעל עשידיי יד ןיא טנַאקַאב ןעוועג ןיוש רע זיא
 ַא ,גנוטייצ רעשיליוּפ ַא ןיא ,טקורדענּפָא רע טָאה רָאי ןצכעז וצ ."יוליע
 טימעסיטנַא םענעסיברַאפ םעד ןגעק לקיטרַא ןשימעלָאּפ ןפרַאש
 -רַאטימ-טּפיױה רעד ןעוועג ןיוש רע זיא םורַא רָאי ַא ןיא .יקסווָאמד ןַאמָאר
 ןרָאטַאלימיסַא רעװעשרַאװ יד סָאװ ,"סעיינ, גנוטייצ רעד ןיא רעטעב
 רענעגייא רעד ןיא .ןלַאװ-ענימג עקיטלָאמעד יד רַאפ ןבעגעגסױרַא ןבָאה
 ןסיורג םעד ןלעטשפיונוצ םייב טעברַאעגטימ ךיוא רע טָאה טייצ
 -ָאילביב-טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ רעד רַאפ גָאלַאטַאק ןשיפַארגָאילביב
 עטסקיגָאװ יד ןופ רענייא ןיוש רע זיא רָאי קיצנַאװצ ןוא ייווצ וצ .קעט
 סָאד, גנוטייצגָאט רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא רעטעברַאטימ-עיצקַאדער
 ."דיי רעד, ןעמָאנ ןפיוא ןרָאװעג ןטיבעג רעטעּפש זיא סָאװ ,"טרָאװ
 טנפעעג ךיז טָאה עשרַאװ ןיא ןעוו ,1920 רָאי םעד ןופ ףוס ןיא
 טפַאשלעזעג עיצַארגימע רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןופ גנולײטּפָא ןַא
 .ףעש-עסערּפ סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב רע זיא --- ?סַאיה;

 ןעמַאזוצ --- סױרַא טיג ;"דוי, ןיא רע טעברַא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 טלעטש ;"?טנַארגימע רעד, לַאנרושז-שדוח םעד -- ןָאזשואי .ב טימ
 טָאה רעירפ שטָאכ) ךוברעטרעוו שידיײ-שינַאּפש ַא ,"סַאיה, רַאפ ,ףיונוצ
 ןיוש רע טָאה קיטייצכיילג .(טנעקעג טינ שינַאּפש טרָאװ ןייא ןייק רע
 -- "עידעּפָאלקיצנע-סקלָאפ, ןייז רעביא ןטעברַא ןביוהעגנָא טלָאמעד
 .ןטייז טנזיוט וצ דנעב ייווצ ןיא סױרַא ,רעטעּפש ןרָאי טימ ,זיא סָאװ

 רעשמפוק .ב

 םיא ליב טָאה סָאװ) גנוצעזרעביא-תוינשמ ןייז טיירגעג ךיוא ןיוש טָאה רע
 .(רָאי קיצנַאװצ ייב טרעיודעג

 ,טסנידרַאפ ןַײז רָאנ זיא סָאד זַא ,ןטלַאהעג םידיסח ענייז עקַאט ןבָאה
 טָאה ןעמ .רעכיוה ַאזַא זיא "סעיינ עקיטנייה, יד ןופ שזַאריט רעד סָאװ
 ,ןושל-סקלָאפ שידִיי שיפיצעּפס ןייז ןוא ןביירש ןפוא ןייז זַא ,ןטלַאהעג
 עקיטנייה, יד זיא רַאפרעד ןוא רענעייל ןסַאמ עטיירב יד וצ טנעָאנ זיא
 .םלוע םייב רעלוּפָאּפ ױזַא ?סעיינ

 רעד ןעוו --- רָאי ייוצ עטשרע יד ןיא רקיע רעד -- געט ןעוועג
 טכַא זיב וליפא ןעגנַאגרעד זיא "סעיינ עקיטנייה, יד ןופ שזַאריט
 .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט קיצעביז ןוא

 ןבָאה ,"סעיינ עקיטנייהא יד ןופ רעטעברַאטימ עקידנעטש יד ץוח
 ןופ לַײט ַא טקורדעגּפָא זיולב רעדָא -- טעברַאעגטימ .טייצ וצ טייצ ןופ
 ילַאמ ,ןייב לבייל ,שטיװעלינַאד עלעשרעה ,ךַאברעיוא .ב -- ןכַאז ערעייז
 ,רענדושט ריאמ ,יקסנובז בקעי ,סקַאז .ש ,יקסװַאשרַאװ ריקי ,ןיורב
 ,קינלַאכַאנ עקרוא ,שטיװָארָאברַאפ ףלָאװ ,לעמיש השמ ,שטיוורוה .מ .מ
 .ןירגרעדעפ .מ ןוא קיװָאנ .ל ,ןַאהַאק הנשוש

 ."טנייה; ןיא ןעגנַאגעגרעביא רעטעּפש ןענעז ייווצ עטצעל יד
 עטשרע ערעייז טלעטשעג ךיוא ןבָאה "סעיינ עקיטנייה, יד ןיא

 עגנוי רָאג טלָאמעד ךָאנ יד -- טירט עשיטסילַאנרושז-שירעביירש
 .יקצעלדעש םירפא ןוא ןַאמכָאר בייל



 סעזַאמ לדנעמ

 .עשרַאוװ ןיא 1910 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג -- "טנעמַאמ, רעד;
 עכעלטע ןגיוצעגוצ טָאה ,יקצולירּפ יבצ ,רָאטקַאדער ןייז

 .(ַא"א גרעבמָאנ .ד .ה ,ןילטייצ ללה) סרעביירש-"טנייה,, יד ןופ
 ץנערוקנָאק עכעלרעהפיואמוא ןוא עקרַאטש ַא ןענַאטשטנַא זיא ןַא ןַאד ןופ

 זיא "טנעמָאמ ,, ."טנעמָאמ , ןוא "טנייה , ,ןעגנוטייצ ייווצ יד ןשיווצ
 גנוטייצ רעשַיײטרַאּפמוא ןַא רַאפ ןעגנַאגעגנָא

 ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלשטנעמ יד רַאפ רעפמעק ַא יוװ
 ץנעטסיזקע ןייז ןופ עזַאפ רעטצעל רעד ןיא .ןסַאמסקלָאפ עשידִיי יד ןופ

 העּפשה יד ןרָאװעג רעקרַאטש גנוטייצ רעד ןיא זיא
 ײקסניטָאבַאשז באז ךרוד ןפַאשעג ,גנוגעווַאב רעשיטסינַאיזיווער רעד ןופ

 ירד ףיא טציטשעג ךיז "טנעמָאמ; רעד טָאה םוקפיוא ןייז ייב
 -טּפיױה רעד .ןַאמטסוי השמ ןוא ןילטייצ ללה ,יקצולירּפ יבצ : ןלייז-רקיע
 -ָאיּפ ַא ןעוועג ךיוא זיא ,יקצולירּפ יבצ ,?טנעמָאמ,, םענופ רָאטַאיציניא
 טַאהעג ןיוש ןוא ןלױּפ ןיא עסערּפ רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רענ
 -סױרַא ןוא ןריטקַאדער ןופ טרּפ ןיא ןעגנורַאפרעד עשּפיה ךיז רעטניה
 ,גנוטייצ רעד ןופ רעדנירגטימ רעטייווצ רעד :; גנוטייצ עשידיי ַא ןבעג
 ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ םתוח םעד טגיײלעגפיורַא ריא ףיוא טָאה סָאװ
 ןיוש רע זיא "טנעמָאמ, ןיא טירטפיוא ןייז ייב ;ןילטייצ ללה ןעוועג זיא
 טָאה טרָאװ ןייז סָאװ ,טסיצילבוּפ ןוא רעביירש רעטנַאקַאב ַא ןעוועג
 השמ :;םלוע-רענעייל ןשידיי םענופ ןזיירק עטיירב ייב גנַאלקּפָא ןענופעג
 ןוא ןָאזשואי .ב :עמינָאדװעסּפ ענייז רעטנוא טנַאקַאב רעמ ,ןַאמטסוי
 רענייא ןרָאװעג ?טנעמָאמ, ןיא ןענָאטעילעפ ענייז קנַאד ַא זיא ,עלעשטיא
 .ןלױּפ ןיא ןטסילַאנרושז עשידיי עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד ןופ

 -ָאמ; רעד ןעוו ,טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ גנילדנעצ ןטשרע ףוס
 ןלױּפ ןיא עסערּפ עשידיי יד טָאה .ןײגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה ?טנעמ
 -נָאק .ילבפיוא ןקידרעטעּפש ריא ןופ ביײהנָא עמַאס םייב ןטלַאהעג ךָאנ
 -מיא רעשיסור רעד ןופ לייט ַא ןעוועג ךָאנ טלָאמעד זיא ןלױּפ-סערג
 טסעפ ךָאנ טָאה דָאירעּפ םענעי ןופ עיצקַאער עשיטסירַאצ יד .עירעּפ
 ןיא רעדנוזַאב ,ויטַאיציניא עלַאקָאל עדעי סעטנעּפ עריא ןיא ןטלַאהג
 טָאה ןליוּפ ןיא גנוטייצ עשידיי ַא ןבעגסױרַא .טרָאװ ןטקורדעג ןופ טרּפ

 ?טנעמַאמ , רעװעשרַאװ םענופ ןרַאי עטשרע יד

 יקצולירּפ יכצ
 "טנעמָאמ , םענופ רָאטקַאדער-טּפיױה
 ץנעטסיזקע רעצנַאג ןייז ןופ ךשמב

 ןגעוו .גרוברעטעּפ ןופ טקעריד שינעביולרעד ַא טימ רָאנ טנעקעג ןעמ
 רַאפ ךָאנ טייצ ַא טימַאב ךיז יקצולירּפ יבצ טָאה שינעביולרעד ַאזַא
 -רעניא רַאפ רעטסינימ רעשירַאצ רעד טָאה ןתולדתשה עגנַאל ךָאנ 3
 טקיליװַאב 1905 לירּפַא ןט17 םעד ,יקסרימ-קלָאּפַאטַאיװוס ,םינינע עכעל
 .השקב ןייז

 עיצקַאדער סיקצולירּפ יבצ רעטנוא זיא 1905 טסוגױא ןט14 םעד
 יד -- "געוק רעד רעמונ רעטשרע רעד עשרַאװ ןיא ןעמוקעגסיורַא
 -טימ ןבָאה ?געוו, ןיא .ןלוּפ-סערגנָאק ןיא שידיי ןיא גנוטייצ עטשרע
 ןוא גרעבמָאנ .ד .ה ,ןַאמשירפ דוד ,שַא םולש ,ץרּפ .ל .י :טעברַאעג
 .טכעלש טשינ קעװַא זיא גנוטייצ יד .רעביירש עטנַאקַאב ערעדנַא ַײר ַא
 רעד טָאה ,עמוד עשיסור עטשרע יד טנפעעג ךיז טָאה'ס ןעוו 1906 ןיא
 רַאפ ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 15 עּפַאנק ןופ שזַאריט ַא טַאהעג "געוו,
 גנוטייצ יד טָאה םימי-תכירא ןייק .גנוכיירגרעד עשּפִיה ַא טייצ רענעי
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 -ער רעשיטילָאּפ רעד ןופ ןגייטש ןטימ .טַאהעג טשינ ןגעווטסעד ןופ
 עקידרדסכ ןופ טקעיבָא ןַא ןרָאװעג "?געוו, רעד זיא ,דנַאלסור ןיא עיצקַא
 -עגוצ ןענעז וצרעד ,עיצַארטסינימדַא רעשיּפַארטַאס רעד דצמ תושיגנ
 טָאה 1907 רַאורבעפ ןיא .אפוג עיצקַאדער רעד ןיא תועד-יקוליח ןעמוק
 .ןלעטשּפָא טזומעג ךיז "געוו; רעד

 יד ןײגסױרַא ןביוהעגנָא עשרַאװ ןיא טָאה רעטעּפש רָאי בלַאה ַא
 רעיינ רעד ןופ רָאטקַאדער רעלענימָאנ רעד ."ןבעל רעזנוא, גנוטיײצגָאט
 -ער גנוטייצ יד טָאה רעבָא שיטקַאפ ,רָאטקעּפס .מ ןעוועג זיא גנוטייצ
 ןופ ךשמב זיא "ןבעל רעזנוא; .יקצולירּפ יבצ טריפעגנָא ןוא טריטקַאד
 םלוע ןכעלרעגריבניילק ןשידיי םייב רעלוּפָאּפ ןרָאװעג טייצ רעצרוק ַא
 יז זיא'ס סָאװ ,רענעייל עירָאגעטַאק ַא ייב ,ןזיירק עשידיסח ןיא ןוא
 רעלענָאיצַאסנעס ןוא ןָאט רעקידנעיירש רעד ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ
 ,עטסוי ַא רעמ ןעוװעג זיא "ןבעל רעזנוא, ."טנייה, םענופ טלַאהניא
 ןרעוװ וצ טליצעג טָאה סָאװ ,"טנייה, םוצ ךּפיהל .גנוטייצ עשיטַאבעלַאב
 -נָאק ךיז ?ןבעל רעזנוא,, טָאה ,דנַאלסור ץנַאג ןיא ןדיי יד רַאפ גנוטייצ ַא

 רעד ףיוא ןוא אפוג עשרַאװ ןיא רענעייל ןפיוא ,רקיע רעד ,טרירטנעצ
 יד ייב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה יקצולירּפ יבצ .ץניוװָארּפ רעשיליוּפ
 קילברעביא ןשיטילָאּפ ןכעלגעט ןייז טימ "ןבעל רעזנוא, ןופ רענעייל
 -רעד טַאהעג טָאה רָאטקעּפס .מ ךיוא ."טנעמָאמ רעד, לּפעק ןרעטנוא
 -ַאב טימ ,עשרַאװ ןיא ןבעל ןשידיי םענופ ןענָאטעילעפ ענייז טימ גלָאפ
 .ערעדנַא ןוא ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא ןריצַאּפש ענייז ןגעוו ןעגנוביירש

 ןופ שזַאריט ןסיורג גונעג ךרע-יפל םעד ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא
 -עג עריא ןבָאה ,ץנעטסיזקע ריא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא גנוטייצ רעד
 טַאהעג טָאה "ןבעל רעזדנוא, לייו רעגרע ץלַא ןייג ןביוהעגנָא ןטפעש
 וצ זיא סָאװ ,'טנייה; םעד דצימ ץנערוקנָאק עסיורג ַא ןייטשוצסיוא
 -עגוצ זיא וצרעד .גנומענרעטנוא עכייר ַא ןעװעג ןיוש טייצ רענעי
 גרוברעטעּפ ןופ טָאה סָאװ ,"דניירפ רעד, -- טנערוקנָאק ַא ךָאנ ןעמוק
 טריפרעד טָאה םענייא ןיא ץלַא .עשרַאװ ןייק ןבילקעגרעבירַא ךיז
 ןבָאה טשינ ןרָאי עגנַאל ןייק לָאז "ןבעל רעזדנוא, ךיוא זַא ,וצרעד
 ,"טנעמָאמ, םענופ םוקפיוא םעד ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,תוביס יד ןגעוו
 וצ/ רושָארב רעד ןיא לַאירעטַאמ ןטנַאסערעטניא ןַא רימ ןעניפעג
 ןבעגעגסױרַא ,קורד דוד ןופ "עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד
 .1920 ,עשרַאװ ןיא

 רעד רעדייא טייצ עגנַאל ַא זַא ,טלייצרעד קורד יװ םעד ךָאנ
 -עגפיוא ןטרָאד זיא ,עשרַאוװ ןייק ןבילקעגרעבירַא ךיז טָאה "דניירּפ;
 -ַאער זַא ןוא גנוטײצגָאט עשידיי עיינ ַא ןבעגוצסיױרַא ןַאלּפ ַא ןעמוק
 ןילטייצ ללה ,יקצולירּפ יבצ :ןעמונעג ךיז ןבָאה ןַאלּפ םעד טָא ןריזיל
 :קורד דוד טביירש ,רושָארב רעד ןופ רבחמ רעד ,אפוג רע ןוא

 ,("ןבעל רעזנוא ,, ןוא "דניירפ, ,?טנייה,) ןעגנוטייצ עשידיי יירד יד;
 יד טלעטשעגנדירפוצ ןצנַאגניא טשינ ןבָאה ,ןענישרעד ןענעז סָאװ
 -כרוד ,טסעפ ןענַאטשעג טלָאמעד זיא "טנייה, רעד .ץנעגילעטניא
 -רעזעל סיורג ַא ןברָאװרעד רע טָאה ,ןטײצ ערעוװש עלַא קידנכַאמ
 -ַאמָאר עטנַאסערעטניא-טסכעה ןוא עקידנענַאּפש יד קנַאד ַא ,םוקילבוּפ

 סעזָאמ לדנעמ

 -מיא טָאה ןעמַאזוצ ץלַא סָאװ ,ףָאטש-עזעל ןשידנעלסיוא םעד ןוא !ןענ
 ןביוהעגנָא ךָאד טָאה רעזעל רערעסעב רעד רעבָא ,סַאג יד טרינָאּכ
 ןביוהעגנָא ןבָאה ןילטייצ ללה וצ ןוא ,סרענעש סעּפע ןיא לגנַאמ ַא ןריּפש
 ןוא ץניװָארּפ רעד ןופ ןוא עשרַאװ ןופ ןענָאזרעּפ ענעדישרַאפ ןעמוק
 עשידיי 'ענייר, א ,עײנ ַא ןבעגוצסורַא ףיוא טלעג טגיילעגרָאפ םיא
 ."גנוטייצ

 עטערקנַאק ןעמונעגנָא טָאה גנוטייצ רעיײנ ַא ןופ עעדיא יד
 ןזָאלרַאּכ וצ ןסָאלשַאב ףוס-לכ-ףוס טָאה ןילטייצ ללה ןעוװ ,ןעמרָאפ
 טימ ייוװצ ייז ."ןבעל רעזנוא, םעד --- יקצולירּפ יבצ ןוא "?טנייה, םעד
 .ח .א רעגנוי רָאג ךָאנ טלָאמעד רעד ןוא קורד דוד ,יקצולירּפ חג
 ןעוו ,1913 זיב עיצקַאדער רעד ןופ רַאטערקעס -- ימלא .א) סּפעש
 -עיצקַאדער יד טרימרָאפ ןבָאה ,(עקירעמַא ןייק טרירגימע טָאה רע
 ןעמָאנ רעטסקיסַאּפ רעד זַא ,ןסָאלשַאב טָאה עיגעלָאק יד .עיגעלָאק
 סיקצולירּפ יבצ ןופ לטיט רעד ןייז טעװ גנוטייצ רעײנ רעד רַאפ
 ."טנעמָאמ רעד; -- "ןבעל רעזנוא ,/ ןיא קילברעביא ןשיטילָאּפ

 רעטשרע רעד ןעמוקעגסיורַא זיא 1910 רעבמעווָאנ ןט5 םעד
 ןערב ןכעלטנגוי-טכע טַימ טָאה יקצולירּפ יבצ ."טנעמָאמ רעד, רעמונ
 -ענרעטנוא עיינ יד ןעוועדנופנייא -- טעברַא רעד רַאפ ןעמונעג ךיז
 עקישזד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה גנוטייצ רעד ןופ עיצקַאדער יד .גנומ
 ןײק .קָאטש ןטירד ןפיוא (1 רעמונ סַאג-ףָאהנעמַאז רעטעּפש) סַאג
 גנוטייצ רעד ןופ יירעצעז יד ,ןעוועג טשינ ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא עדניוו
 ץעגרע יז ןעמ טָאה טקורדעג ןוא סַאג עגולד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה
 -גידַאב-סטעברַא יד .יקצערַאװ ץַאלּפ ףיוא ,ןסַאג עכעלטסירק יד ןיא
 ןענעז ןטפעשעג יד .רעווש טסרעסיוא ןעוועג םעד תמחמ ןענעז ןעגנוג
 .קידלגיופ טשינ ןעגנַאגעג ביהנָא ןיא

 -ָאמ; רעד טָאה ,ןטײקירעװש עלַא ףיוא ,רעבָא ,טקוקעג טשינ
 לָאצ ערעסערג ַא לָאמ ַא סָאװ ןגירקעגניירַא זייווכעלסיב ?טנעמ
 טָאה יז סָאװ ,סָאד ךיוא טָאה גנוטיצ רעד טקילגעגוצ .רענעייל
 רעשידיי רעטיײװצ ַא ןופ טַארַאּפַא ןטלעטשעגנייא-טוג ַא טנשריעג
 ,גנוטַײצ רעד טָא ןופ רעבעגסױרַא רעד ."טלעוו עיינ, יד -- גנוטייצ
 טַאהעג ןיוש ריא וצ טָאה ,רחוס-רעטופ ַא .ןייטשלימ רעסיוועג ַא
 םעד ןבעגרעביא ןסָאלשַאב טָאה ןוא לבור טנזיוט 40 רעביא טגיילרעד
 לַאקָאל-עיצקַאדער םעד ,יירעצעז יד ,ןישַאמ-עיצַאטָאר יד ?טנעמָאמ;
 רעד זיא עיצקַאזנַארט רעד טָא ןופ טַאטלוזער ןיא .ןטנענָאבַא יד ןוא
 עמַאס ןיא ,28 יקװעלַאנ ףיוא סַאג עקישזד ןופ רעבירַא ?טנעמָאמ,
 זיא סערדַא םעד ףיוא .עשרַאװ רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ-סלדנַאה
 .ץנעטסיזקע ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ןבילברַאפ "טנעמָאמ, רעד

 גנוטייצ יד ,רעסערג ןרָאװעג זיא ?טנעמָאמ, ןוֿפ שזַאריט רעד
 שינ ץלַא ךָאנ ,רעבָא ,ןבָאה תוסנכה יד ,ןעזנָא ןיא ןגיטשעג ךיוא זיא
 ידכ .ץנעטסיזקע רעקידרעטייו ַא רַאפ טייקכעלגעמ ןייק ןבעגעג
 םיפתוש ןכוז טזמעג ?טנעמָאמ,; רעד טָאה ,ןעניישרעד ןענעק רעטייוו
 לַאטיּפַאק ןגײלנירַא ןייז טיירג ןלָאז סָאװ ,םינלעב ןעניפעג .טלעג טימ
 עטכייל יד ןופ ןעװעג טשינ טלָאמעד זיא גנוטייצ רעשידיי ַא ןיא



 "טנעמָאמ , רעװעשרַאװ םענופ ןרָאי עטשרע יד

 ללה :ןציז ;שטיװַאניליכ ןויצ-ןב ןוא יקסוװָאנַאא לאומש :סקניל וצ סטכער ןופ יײר רעטשרע רעד ןיא ןעייטש .1912 רָאי ןיא ?טנעמָאמ,, עיצקַאדער

 .טמלַא .א) סּפעש .ח .א ,לקנוט ףסוי :ייר רעטשרעדָאפ רעד ןיא .רָאטקעּפס יכדרמ ,ןַאמטסוי השמ .יקצולירּפ יבצ ,יקסדָארָאגַאז .ח .י .קורד דוד ,ןילטייצ
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 .ןטסילַאטיּפַאק, ,םיפתוש טכוזעגּפָא ךיז ןבָאה ןגעוװטסעד ןופ .ןכַאז
 .ןעמוקעג דנַאטש וצ זיא ןינע רעד ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא עװַאקישט
 ןיא ןיצידעמ ר"ד רעקידרעטעּפש ,ןמחנ .ןוז רערעגניי סיקצולירּפ יבצ
 רעשידיי רעטשרע רעד ןיא טנרעלעג טלָאמעד טָאה ,קָאטסילַאיב
 ,גָאגַאדעּפ ןשידיי ןטנַאקַאב ןופ טעדנירגעג ,עשרַאװ ןיא עיזַאנמיג
 -ןרעטלע ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא יקצולירּפ יבצ ,יקסנירק סונגַאמ
 טעטימָאק ןקיבלעז ןופ רעדילגטימ .עיזַאנמיג רעד יב טעטימָאק
 ןופ .גרעברעבליז רזעילא ןוא יקסנַאשזורּפ םייח ןעוועג ךיוא ןענעז
 ןופ תופתוש ַא ןעמוקעגסױרַא זיא ןסעומש ןוא ןשינעגעגַאב ערעייז
 גַאלרַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ;ןיקסנירק טימ םענייאניא ,יירד ייז

 ןבעגסױרַא ןוא ןריסנַאניפ וצ עבַאגפיוא רעד טימ "עסערּפ עשידוי,
 ."טנעמָאמ , םעד

 -לעמ יד רימ ןעניפעג 1911 לירּפַא ןטפ םענופ "טנעמָאמ, ןיא

 וצ קיטינ ןענעז סָאװ ,ןעלטימ-טלעג עסיורג ןפַאש וצ ידכ, :גנוד

 -טנורג ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,ו"זַאא רענעש טַאלב סָאד ןכַאמ

 טפַאשלעזעג רעד ןיא .'עסערּפ עשידוי, גַאלרַאפ ַא ןוא לַאטיּפַאק

 ןפַאש ןלעװ סָאװ ,ןעלטימ-טלעג עסיורג טימ רענעקכַאפ ןײרַא ןעייג

 יד ןרענעשרַאפ ןוא ןרעסעברַאפ וצ טייקכעלגעמ עקידנעטשלופ ַא

 ."ןיז-עיצַאמרָאפניא ןוא ןשירַארעטיל ,ןשינכעט ןיא גנוטייצ

 לכה-ךסב טכַאמעגסיוא ןבָאה סָאװ ,"ןעלטימ-טלעג עסיורג, יד

 ןופ שזַאריט רעד .ןענורעצ לענש ןענעז ,לבור טנזיוט עכעלטע ןַא

 10 ַא זיב געט-ןכָאװ יד ןיא :ןביוהעג עקַאט ךיז טָאה גנוטייצ רעד

 רעבָא זיא סָאד .טנזיוט 15 זיב -- גָאטיײרּפ ןוא ןרַאלּפמעזקע טנזיוט

 .ריטסיזקע ןענעק לָאז גנוטייצ יד זַא .גונעג ןעוװעג טשינ ךָאנ

 ץנַאג ַא ןופ טכירעגמוא ןעמוקעג זיא "טנעמָאמ, ןרַאפ העושי ַא
 ַא טליפעג ךיז טייצ רענעי וצ טָאה עשרַאװ ןיא :הביס רעקיטייז
 לגנַאמ םעד טָא ןופ טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד .תוריד ןיא לגנַאמ
 "טנעמָאמ, רעד טָאה 1911 ינוי ןט5 םעד .רעדנוזַאב רָאג ןטילעג
 ךיז ףיוא טמענ ,רענעײל ךס ַא ןופ גנַאלרַאפ םעד טול, :ןדלָאמעג
 ךרוד תורקי-תוריד ןגעק ןפמעק וצ וויטַאיציניא יד גנוטייצ רעזדנוא
 -ַאב זיא "תורקי-תוריד ןגעק ףמַאק; רעד ."עינָאלָאק עיינ ַא ןדנירג
 -טוג ַא ייב טפיוקעגּפָא טָאה "טנעמָאמ, רעד סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטש
 רעד .עשרַאװ ןבעל ענסָאלימ ןיא ןדָאב חטש ןסיורג ַא רעציזַאב
 -ןטרָאג ַא ץַאלּפ םעד ףיוא ןעיובסיוא טנַאלּפעג טָאה רעציזַאבטוג
 ןדָאב ןטפיוקעג םענופ ןלייט .קרַאּפ ַא טצנַאלפרַאפ טָאה ןוא טָאטש
 -ערּפ יװ ?טנעמָאמ, ןופ רענעייל יד רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז
 טקורדעג טָאה גנוטייצ יד סָאװ ,סענָאּפק ףיוא לרוג ַא טול סעימ
 ןזיוװעגנָא "טנעמָאמ, רעד טָאה ןעלקיטרַא ייר ַא ןיא .רעמונ ןדעי ןיא
 גנוטייצ יד .דנַאל ןפיוא ןעניוו וצ ןדיי רַאפ טײטַאב ןסיורג ןפיוא
 טגָאזעגוצ ךיוא ןוא טקעיָארּפ םעד ןריזילַאער ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה
 ןטרָאג ןיא זיוה ַא ןעיוב ףיוא טידערק ןקיליב ַא רעניווונייא ןדעי

 .םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה ?טנעמָאמ, ןופ גנודלעמ יד טָא
 ןבילקעג ןבָאה םיתב-ילעב עכעלגעמרַאפ םתס וליּפַא ןוא טײלעמערָא

 סעזָאמ לדנעמ

 ןיא ,עיצקַאדער רעד ןיא שדוח ףוס טכַארבעג ייז .ןָאּפוק וצ ןָאּפוק
 שזַאריט רעד .רעניוװעג עכעלקילג יד ןשיװצ ןייז וצ גנונעפָאה רעד
 טרעדנוה עצנַאג ףיוא ןגיטשעג לָאמ ַא טימ זיא גנוטייצ רעד ןופ
 ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 20 ַא יב ןטלַאהעג ןוא טנעצָארּפ

 ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ןדיי,) '2ע821 וצ 201506 061:00420261" ןיא
 .א ר"ד ,רעּפיש קחצי ר"ד ןופ טריטקַאדער רעכיבלמַאז ,("ןליוּפ
 לטיּפַאק ןיא ,1935--1922 ,עשרַאװ ,ַאקטפַאה .א ןוא רעװָאקַאטרַאט
 :גנולעטשטסעפ יד טָא בגא רימ ןענעייל .עסערּפ רעשידיי רעד ןגעוו

 ,.מ .מ -- עינָאלָאק-ענסַאלימ רעד ןגעוו) גנודלעמ יד טָא;
 זיא גנוטייצ יד .רעלוּפָאּפ רָאג זיב טכַאמעג ?טנעמָאמ, םעד טָאה
 רעד ."טנייהא םוצ טנערוקנָאק רעטסנרע ןַא ןרָאװעג םורַא ױזַא
 -טלעװ רעטשרע) המחלמ רעד רַאפ טָאה "?טנעמָאמ, ןופ שזַאריט
 רעקידגָאטײרפ ַא ןוא 60,000 זיב טכיירגרעד (.מ .מ -- המחלמ
 ןיא סעצָארּפ סילײב םעד תעב .ןרַאלּפמעזקע 90,000 זיב רעמונ
 150,000 ןופ עגַאלפיוא ןַא טכיירגרעד "טנעמָאמ; רעד טָאה 3
 ."ןרַאלּפמעזקע

 זיא'ס .ןרָאװעג טשינ רָאג זיא ?עינָאלָאק-ענסַאלימ, רעד ןופ
 -נייא ןייק ןוא ןרָאװעג טיובעגסיוא טשינ זיוה ןייא ןייק וליפַא ןטרָאד
 רעד ףיוא טצעזַאב טשינ ךיז טָאה ?טנעמָאמ, םענופ רענעיײל רעקיצ
 יד זיא עיצקַא רעד טָא טניז ."רוטַאנ רעד ןופ סיוש, רעטגָאזעגוצ
 רעטסנרע ןַא גָאט ןטצעל ריא זיב ןבילבעג ןוא ןרָאװעג רעבָא גנוטייצ
 ."טנייה, םענופ טנערוקנָאק

 -עג ןיוש ךיז "טנעמָאמ, רעד טָאה ,לעירעטַאמ רערעכיז ןרָאװעג
 -ערגרַאפ ַא טימ ךיוא ?טנייה, ןטימ ןָאט רירוקנָאק ַא ןעניגרַאפ טנעק
 -ייצ רעד ןופ רעדנירג עטשרע יד ץוח .רעטעברַאטימ לָאצ רעטרעס
 ,קורד דוד ןוא סּפעש .ח .א ,ןילטייצ ללה ,סיקצולירּפ עדיײב :גנוט
 דָאגַאז .ח .י ,רָאטקעּפס .מ :טעברַאעגטימ ?טנעמָאמ , ןיא טציא ןבָאה
 ַא) ערעדנַא ןוא יקסווָאנַאי המלש ,לקנוט ףסוי ,ןָאזשואי .ב .יקסדָאר
 .(1912 רַאונַאי ןט6 םענופ רעמונ ןיא עיצקַאדער רעד ןופ גנודלעמ

 ןביוהעגנָא ךיוא ?טנעמָאמ; רעד טָאה לטימ-ץנערוקנָאק ַא יװ
 רעד טָאה ץנעטסיזקע ןייז ןופ רָאּפ עטשרע יד ןיא .ןענַאמָאר ןקורד
 יד ."ןעגנוצעזרָאפ טימ ןענַאמָאר; ןיק טקורדעג טשינ ?טנעמָאמ;,
 -יצוצ םעד ןָא ןעמוקסיוא טנעקעג טשינ רעגנעל רעבָא טָאה גנוטייצ
 ייוצ טקורדעג ןיוש ?טנעמָאמ, רעד טָאה 1912 ןיא .לַאירעטַאמ ןקידנע
 רעיײז ַא -- ?רעטסינימ רעשידוי רעד, רעמונ ןדעי ןיא ןענַאמָאר
 ."דרעװש ןוא רעייפ טימ, ןוא -- ןַאמָאר רעטנַאסערעטניא

 -ּפָא טָאה סָאװ ,1913 ,וועיק ןיא סעצָארּפ-םד-תלילע-סילייב רעד
 רעדנוזַאב רָאג ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה ,טלעװ רערָאג רעד ןיא טכליהעג
 .עירעּפמיא רעשירַאצ רעקיטלָאמעד רעד ןיא ןדיי יד טרעדורעגפיוא
 גנוטייצ עשידיי ַא טנעה יד ןופ טּפַאכעג שממ ןדיי ןבָאה עשרַאװ ןיא
 ןיא ,ץַאלּפ ןפיוא טָאה "טנעמָאמ, רעד .סעצָארּפ ןגעוו תועידי טימ
 המלש ,ןַאמסָארג ריאמ ,ָארויב ַא טרילַאטסניא ,לַאז-טכירעג רעוועיק
 -עגנָא ןבָאה ,סלעזיימ טסילַאנרושז רעשידיי-שיסור רעד ןוא יקסוװָאנַאי



 "טנעמָאמ , רעװעשרַאװ םענּופ ןרָאי עטשרע יד

 .טקַאטנָאק ןשיפַארגעלעט ןטנענַאמרעּפ ַא גנוטײצ רעד טימ ןטלַאה
 טימ ןרירוקנָאק ףיוא טלעג ןייק טגרַאקעג טשינ טָאה "?טנעמָאמ, רעד
 סעצָארּפ םענופ גנַאג ןגעוו ןרימרָאפניא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא
 .תועידי עשיפַארגעלעט לָאצ רעד טימ ןגיטשעגרעביא עלַא ייז טָאה ןוא
 :ןעגנוטייצ עשיסור עסיורג ייווצ יד ןופ ןטנעדנָאּפסערָאק יד זיולב
 ןבָאה גרוברעטעּפ ןיא "שטעיר, ןוא עװקסָאמ ןיא ?ָאװָאלס עיאקסור;
 יו רעטרעװ לָאצ ערעסערג ַא וועיק ןופ טקישעגסױרַא שיפַארגעלעט
 ,תועידי עשיפַארגעלעט ץוח ."טנעמָאמ, םענופ ןטנעדנָאּפסערָאק יד
 ןטימ תוכייש ןיא ןעלקיטרַא עירעס ַא טקורדעג ךיוא גנוטייצ יד טָאה
 ןעגנַאגעגנָא זיא סעצָארּפ רעד סָאװ ,טייצ רעד רַאפ .סעצָארּפ-סילײב
 ןטכירַאב טימ טליפעגסיוא ןעוועג גנוטייצ רעד ןופ טייז עטשרע יד זיא
 .וועיק ןופ

 סעצָארּפ-סיליײב םענופ ?טנעמָאמ , ןיא ןטכירַאב עכעלריפסיוא יד
 טכַאמעג יז ןוא גנוטייצ רעד ןופ ןעזנָא םעד ןביוהעג ךיוה רָאג ןבָאה
 יד טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה סָאד .רעירפ יװ רעלוּפָאּפ רעמ ךָאנ
 "סעקװװעלַאנ; יד ןוא ('טנייה,) "סַאג ענדָאלכ, ןשיװצ האנׂש-האנק
 רעד ןבָאה ןעגנוקידלושַאב ןוא םילובלב עקיטייזנגעק יד .(?טנעמָאמ;)
 .טפאשרַאפ טינ דובכ ןקירעביא ןייק ןליוּפ ןיא עסערּפ רעשידיי

 -ייצ עדייב ןשיװצ ןשינעסײרמורַא עקיטלָאמעד יד ןגעוו ףירגַאב ַא
 םענופ ?טנעמָאמ, ןיא טכירַאב-סעצָארּפ ַא ןופ רימ ןעמוקַאב ןעגנוט
 -ַאב רַאפ "טנייה , םעד טגָאלקעגנָא טָאה גנוטייצ יד .1912 ץרעמ ןטס9
 ַא ןופ רָאטקעריד ןוא רעמיטנגייא םעד ןעלקיטרַא לָאצ ַא ןיא ןקידייל
 זיא ,יקסנירק ,רע סָאװ ,רַאפרעד המקנ סיוא ,יקסנירק .מ ,לוש-ץרעמָאק
 זַא ,טביירש רעטרָאּפער-טכירעג רעד ."טנעמָאמ, םוצ ףתוש ַא ךיוא
 -לעקניפ .נ ןוא ןַאקצַאי .ש עטגָאלקעגננָא יד ןופ רעקידייטרַאפ רעד
 עדער-סגנוקידייטרַאפ ןייז ןיא טָאה ,םיובנירג קחצי טַאקָאװדַא ,ןייטש
 טגָאזעג טָאה םיובנירג ."הבוט עשירעב ַא עטגָאלקעגנָא יד ןָאטעג;
 -עג ןיקסנירק ןגעק לקיטרַא סנַאקצַאי ןיא זַא ,תמא זיא'ס, :סָאװ טָא
 -נעמ עטנעגילעטניא ייב ןזומ סָאװ ,ןקורדסיוא עפרַאש ץנַאג ךיז ןעניפ
 רעד זַא ,ןעקנעדעג רעבָא ףרַאד ןעמ .םילוזלז יװ ןרעװ טנכעררַאפ ןשט
 ןוא ןומה ןטסָארּפ ןרַאפ טַאלב-ןסַאג ַא ,גנוטייצ-רַאוװלוב ַא זיא ?טנייה,
 טָאה ?טנייה; רעד .ליטס-ןָאלַאס ןייק ךייש טשינ זיא גנוטייצ ַאזַא ןיא
 םילוזלז ןייק ןענעז גנוטייצ ַאזַא ןופ םילוזלז יד .ליטס ןרעדנוזַאב ןייז
 ַא רַאפ סָאװ ןיא ןסיוו ןוא ןענַאקצַאי ןענעק ךיוא ףרַאד ןעמ .טשינ
 ןייק זיא הביבס סנַאקצַאי ןיא .טבעלעג ןוא ןסקַאוװעגפיוא זיא רע הביבס
 ןפיוא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא ןַאקצַאי .ןַארַאפ טשינ רָאג ליטס רעדנַא
 יז ןצונַאב ,דנַאנַאטימ ךיז ןרעּפמַא ייז ןעוו רענרעל-דומלּת ןוא דומלּת
 ."רעטרעוו-לדיז עטספרַאש יד טימ ךיז

 -נַאצ עגנַאל-ןרָאי ,עקידרעטעּפש יד רַאפ דיירסיוא רעטשרע רעד
 -סערָאקא ַא טימ הׂשעמ ַא ןעוועג זיא .ןעגנוטייצ עדייב ןשיוװצ ןעיירעק
 טרָאד טָאה ןילטייצ ללה ןעװ ,קָאטסילַאיב ןופ ?טנייה, ןיא "ץנעדנָאּפ
 לָאז "?טנייה, םענופ טנעדנָאּפסערָאק רעד .טייצ עצרוק ַא טכַארברַאּפ
 טעפוב ןיא טָאה ןילטייצ ללה יװ ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעזעג ןבָאה

 יו .ןעגנוטייצ עדייב ןופ םלוע-רענעייל םעד טרעדורעגפיוא טָאה
 ןטלַאהעג ןבָאה לייט :םידדצ ייווצ ןפַאשעג ךיז ןבָאה ,ךעלנייוו
 ."טנעמָאמ, םעד טציטשעג ןבָאה ערעדנַא ,"טנייה,

 יּפֶא ןַא ןענופעג ןבָאה ףוס ַא ןָא ןעגנוקידײלַאב עקיטייזנגעק יד
 -לעזעג רעשידִיי רעד טָאה סָאד .עסערּפ רעשיליױּפ רעד ןיא .ךיוא גנַאלק
 רעוט-ללכ עשידיי עסיוועג .טפַאשרַאפ טשינ דובכ ןסיורג ןייק טפַאש
 עזעילַאדנַאקס יד ןלעטשוצּפָא ויטַאיציניא יד ןעמונעג רַאפרעד ןבָאה
 -ּפָא ןלָאז ןעגנוטייצ עדייב זַא טקריוװעגסיוא ןבָאה ייז .עילַאנַאכקַאװ

 יקסנַאשוורּפ םייח
 םיטַאבעלַאב-טּפיוה יד ןופ רענייא

 "טנעמָאמ,, ןופ

 -םיררוב ַא ןעמיטשַאב לָאז'מ ןוא ןעיירעלדיז עקיטייזנגעק יד ןלעטש
 טמיטשַאב ןענעז םיררוב יװ .םיכוסכס יד ןכיילגסיוא לָאז סָאװ טכירעג
 יולה ןוא ןייטשברַאפ לשעה ,םיובנירג קחצי ,יקסווַאטס בוד : ןרָאװעג
 -ּפָא טשינ קימעלָאּפ רעייז ןבָאה ןעגנוטייצ עדייב תויה .ןײטשּפע-ןיװעל
 יד ןבָאה ,גנידַאברָאפ ַא יו טדערעגּפָא ןעוועג זיא'ס יװ ,טלעטשעג
 זיא טכירעג-םיררוב סָאד .ןטַאדנַאמ עדייב ןופ טגָאזעגּפָא ךיז םיררוב
 .שטנּוװ רעטוג ַא יו רעמ טשינ ןבילברַאפ

 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ, רושָארב רעטנָאמרעד ןיוש רעד ןיא
 -מורַא עכעלסירדרַאפ יד טָא ןגעוו קורד דוד טביירש "עסערּפ רעשידִיי
 :?טנעמָאמ , ןוא "טנייה , ןשיװצ ןשינעסייר

 -דיז ןיא ןעקנורטעג ךיז עסערּפ עשידיי יד טָאה רָאי לטרעפ יירד;
 םעד ךיוא ןקעטשנָא טזומעג טָאה סָאד ןוא סעגירטניא ןוא ןעיירעל
 -גייא רעדעי טָאה ךָאד .גירק-ןסַאג םעד ןופ טלקעעג טָאה סע .רענעייל
 סָאד ןּפַאכ ידכ ןגרָאמירּפ םעד ןטרַאװרעד טנעקעג טשינ ךיז רעקיצ
 ױזַא יו ןוא 'טנעמָאמ, םעד טלדיז 'טנייה, רעד ױזַא יװ ןעז ןוא טַאלב

 -לעזַא ןעוועג ןיוש ןענעז סע .'טנייה, םעד ּפָא טרעפטנע !טנעמָאמ, רעד
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 יאט זיפ

 רעלקרט םעקכזאלאס

 -- טייז רעטשרע רעד ףיוא ,לצרעה ןופ טײצרַאי רעטנעצ רעד וצ "טנעמַאמ רעד,
 .גורפ .ש ןופ דיל-רוכזי עטסּוװַאב סָאד

 סעזָאמ לדנעמ

 זיא השעמ עצנַאג יד זַא .טגָאזעג ןבָאה סָאװ ּפעק עטציּפשעגרעביא עכ
 'טנעמָאמ, ןטימ 'טנייה; רעד .לעטשנָא ןַא ,עידעמָאק ַא יו רעמ טשינ
 ידכ ,ןטייוצ םעד ןעלדיז לָאז רענייא זַא ,טדערעגּפָא ךיז ןשיווצ ןבָאה

 "...רעטעלב עדייב ןפיוק לָאז םלוע רע

+ 

 ןפָארטעג טָאה סָאװ ,קילגמוא ןַא ןעוועג זיא סעצָארּפ-סילייב רעד
 ןצנַאג ןטימ טבעלעגטימ הרצ יד ןבָאה ןדיי עשיליוּפ ןוא ,םוטעמוא ןדיי
 ןיא ןדיי רַאפ ןעוו רָאי סָאד ןעוועג ךיוא ,רעבָא ,זיא 1913 .ללכ ןשידיי
 ;ןליוּפ רַאפ שיפיצעּפס .תוינערוּפ ןופ טייצ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןליױּפ
 -ַאב ןריפ ןביוהעגנָא םזיטימעסיטנַא רעשיליוּפ רעד טָאה רָאי םענעי ןיא
 .עצעה-טָאקיָאב ענערָאװעג-טמירַאב-קירעיורט יד וויסנעטניא סרעדנוז
 ןרעװ וצ טרינַיױר הנכס תקזחב טליפרעד ךיז ןבָאה ןליוּפ ןיא ןדיי
 ןבעל ןשידיײ-שילוּפ ןיא ןשינעעשעג עטסקיטכיװ יד וצ .שימָאנָאקע
 ןענעכערוצ ךיוא ןעמ ףרַאד ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ טרַאה
 -פיוא טָאה ףמַאק םעד .עקילק רעשירָאטַאלימיסַא רעד ןגעק ףמַאק םעד
 רעד ןגעק רקיע רעד ,ץנעגילעטניא עלַאנָאיצַאנ-שידיי יד ןביוהעג
 -ָאמַא רעד ןופ ךעלטשער יד ןיא טפַאשרעהניײלַא רעשירָאטַאלימיסַא
 סענימג יד ןיא -- ןלױוּפ ןיא גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעשידיי רעקיל
 .(תוליהק)

 -רעװּפָא ןיא ייס לײטנָא ןסיורג ַא ןעמונעג טָאה ?טנעמָאמ, רעד
 -ןרָאטַאלימיסַא-יטנַא רעד ןיא ייס ,טָאקיָאב ןשימָאנָאקע ןגעק ףמַאק
 -מה-שאר רעד ?טנעמָאמ, ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,ןילטייצ ללה .עיצקַא
 -ירק רעקידנסייב ןייז טימ טָאה ,עיצַאלימיסַא יד ןפמעקַאב ןיא םירבד
 ןזירק ערעייז ןיא םגה ,ןדיי עשידיסח יד טעװענַאשעג טשינ ךיוא קיט
 .םלוע-רענעייל ןייז ןופ ןרעדַאק-טּפיוה יד טַאהעג ?טנעמָאמ,, רעד טָאה

 ןרָאטַאלימיסַא רעװעשרַאװ יד ןופ ןזיירק ןיא זיא 1912 בײהנָא
 רעד ןיא גנוטייצ עשידיי ַא ןצונוצסיוא קנַאדעג רעד ןעמוקעגפיוא
 ןבָאה עודיכ .עמוד רעטרעפ רעד וצ עינַאּפמַאק-לַאװ רעקידנעייטשרָאפ
 טשינ "ןָאגרַאשז; םוצ עביל עסיורג קירעביא ןייק ןרָאטַאלימיסַא יד
 עשידיי ַא זיא'ס חוכ ַארַאפ סָאװ טסּוװעג טוג רעבָא ןבָאה ייז ,טַאהעג
 -עג זיא קיטקַאט רעייז .ןלַאװ עלַאקָאל רעדָא ענײמעגלַא ברע גנוטייצ
 -שידיי, ַא ןופ טשרמולכמ גנוזָאל ןטימ םלוע ןשידיי םוצ ןעמוק :ןעו
 ןענַאטשעג ןענעז ןַאלּפ םעד טָא ןופ שארב ."גנוקידנעטשרַאפ רעשיליוּפ
 ר"ד .רעואל דרַאנרעב ,ץרעה ר"ד ןרָאטַאלימיסַא עטנַאקַאב-טוג יד
 -ייצ ?עוָאנָאגרַאשז, ַא ןופ עעדיא רעד וצ .ערעדנַא ןוא םיובסונ קירנעה
 רָאטקַאדער ןוא טסיצילבוּפ רעשילױוּפ רעד ךיוא ןענַאטשעגוצ זיא גנוט
 -יל ַא ןעוועג זיא סָאװ ,שטיװעשַארטס גיוודול ,"יקסלָאּפ רעירוק; ןופ
 ַאזַא ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה שטיװעשַארטס .דניירפ-ןדיי ןוא לַארעב
 -ַאנ יד ןכַאװשּפָא טנעקעג טלָאװ יז זַא ,טביילגעג ןוא גנוטייצ רעשידיי
 .ןלױוּפ ןיא ןעגנובייר עלַאנָאיצ

 עשידיי עדילָאס ַא ןַאלּפ רעיז רַאפ ןעניוועג וצ ןכוז רעיײז ןיא



 "טנעמָאמ, רעװעשרַאװ םענופ ןרָאי עטשרע יד

 -ָאטַאלימיסַא יד זיא ,ןסַאמ עשידיי עטיירב ףיוא העּפשה ַא טימ גנוטייצ
 -עגנָא ןבָאה ייז ."טנעמָאמ , םוצ ןדנעוו ךיז ןלַאפעגנייא םילודג עשיר
 רענעי רַאפ -- לבור טנזיוט 75 גנוטייצ רעד ןופ רעבעגסיױרַא יד ןטָאב
 טָאה ?עידיסבוס; רעד רַאפ עיצַאסנעּפמָאק ַא יװ .עמוס עשּפיה ַא טייצ
 יֵסַא ןיא ןעלקיטרַא לָאצ עסיוועג ַא ןקורד טפרַאדעג "טנעמָאמ, רעד
 ןפיוא, ןעלקיטרַא -- עינַאּפמַאק-לַאװ רעד תעב ןוא טסייג ןשירָאטַאלימ
 וצ ןענעז ?טנעמָאמ, ןופ ןטפעשעג יד ."ענובירט רעיירפ ַא ןופ ךמס
 ףיורעד טקוקעג טשינ רעבָא ,טוג טשינ רָאג ןעגנַאגעג ךָאנ טייצ רענעי
 טגָאזעגּפָא ךיז שירָאגעטַאק גנוטייצ רעד ןופ רעבעגסױרַא יד ןבָאה
 טימ ןעוװעג חלשמ םילודג עשירָאטַאלימיסַא יד ןוא גַאלשרָאפ םענופ
 .תונויזב ןוא תוּפרח

 ןיא רענעיײל ןשידיי-שילױוּפ םענופ קיטסירעטקַארַאכ רעד רַאפ
 טקעיָארּפ רעד טָא סָאװ טימ ןענעכייצרַאפ ָאד רימ ןלעװ עכָאּפע רענעי
 : טקידנעעג ךיז טָאה

 -רַאשז; ענעגייא ןַא ןבעגעגסױרַא ףוסל ןבָאה ןרָאטַאלימיסַא יד
 ןעמוקעגסױרַא עשרַאװ ןיא זיא 1912 לירּפַא ןט1 םעד .גנוטייצ ?עשינָאג
 ןעוװעג גנוטייצ יד זיא טייצ עטשרע יד ."סעיינ; רעמונ רעטשרע רעד
 ַא ןופ טליײטעגסיוא טשינ ךיז טעמכ ןוא קישיילפ טשינ ,קיכלימ טשינ
 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס יװ דלַאב ױזַא .ןעגנוטייצ עשידיי רעדנַא לייט

 רַאפ ןריטיגַא ןביוהעגנָא "סעיינ, טָאה ,עמוד רעד וצ עינַאּפמַאק-לַאװ
 -סירָאטָאנ יד ןופ רענייא --- יקסוועשזַאכוק ןַאי ןופ רוטַאדידנַאק רעד

 ךיילג ךיז טָאה רענעייל רעשידיי רעד .עשרַאװ ןיא רעסערפ-ןדיי עשיט

 רעבעגסױרַא יד .אמט-רבד ַא ןופ יװ ,גנוטייצ רעד ןופ טלסיײרטעגּפָא
 -ייצ ?עשינָאגרַאשז, יד טלעטשעגּפָא ןוא טלעג ךס ַא טגיילרעד ןבָאה
 .םישדח 7 לכה-ךסב טריטסיזקע טָאה "סעיינ, גנוט

 צ

 -ָאיצַאנ יד ןקעוװ סָאד ןוא ןעגנוָיצַאב עשידיי-שילױוּפ רָאטקעס םעד
 "טנעמָאמ/ ןיא טָאה ןסַאמ עכעלרעגריבניילק-שידיי יד ייב ןליפעג עלַאנ
 .רעביירש רעטנַאקַאב קיצניװ ַא ךָאנ טלָאמעד ,יקצולירּפ חנ טריפעגנָא

 ריא ןעוועג רעטעּפש זיא יקצולירּפ חנ סָאװ ,"ײטרַאּפסקלָאפ יד
 ,טריטסיזקע טשינ ךָאנ טייצ רענעי וצ טָאה ,רעקיטערָאעט ןוא רעדנירג
 -רעטעּפש ענייז טימ ןעמוקסיורַא טלָאמעד ןיוש טגעלפ יקצולירּפ רעבָא
 .ןסַאמסקלָאפ ערעטיירב ייב ןעמונעגסיוא ייז טימ ןוא ןעגנוזָאל עקיד

 .ןעמוקפיוא ריא ייב טָא-טָא ןטלַאהעג טָאה "ייטרַאּפסקלָאפ; יד
 רעשידיי לייט םענעי ןשיװצ רעגנעהנָא ןענופעג טָאה יקצולירּפ חנ
 ךיז ןוא טמיטשעג שיטסינויצ ןעוועג טשינ זיא סָאװ ,ץנעגילעטניא
 םענופ טעברַא רעשידרערעטנוא רעד ןיא טקילײטַאב טשינ ךיוא
 ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד ןענעז "ײטרַאּפסקלָאפ, יד ןדנירג ןגעוו ."דנוב;
 רעבָא ץלַא זיא טייקכעלטנפע רעטיירב רעד רַאפ .ןעגנוטַארַאב ייר ַא
 זיא ?ײטרַאּפסקלָאפ, יד ןפַאש ןגעוו סעיינ יד .דוסב ןעגנַאגעגוצ ךָאנ
 -רוק, גנוטייצ רעשיליוּפ רערעלוּפָאּפ רעד ךרוד דָארג ןרָאװעג טנַאקַאב

 טגנערב 1912 רעבמעטּפעס ןט17 םענופ רעמונ ריא ןיא ."יננַארָאּפ רעי
 סָאװ ,ןלַאקידַאר עשידיי עּפורג ַא זַא ,העידי ַא גנוטייצ עטנָאמרעד יד
 -דָארַאנ עשיסור יד וצ ךעלנע לעטשנייא ןשיטילָאּפ רעייז ןיא ןענעז
 ,(יײטרַאּפסקלָאפ) "ַאװָאדול ַאיטרַאּפ; עשידיי ַא טעדנירגעג טָאה ,"סעקינ
 -עד ןויסערגָארּפ ַא ןלייוו לָאז עשרַאװ זַא ,וצרעד ןבערטש טעװ סָאװ
 -ייצ עשילוּפ יד טָאה ,"סעצווָאדולא עשידיי יד .עמוד רעד וצ טַאטוּפ
 ןופ ןסערעטניא יד ןיא זיולב טשינ וצרעד ןבערטש; .ןבעגעגוצ גנוט
 .?טנַאק ןצנַאג םענופ ןסערעטניא יד ןיא ךיוא רָאנ ,ןדיי יד

 טימ העידי עטנָאמרעד יד טקורדעגרעביא טָאה ?טנעמָאמ, רעד
 יד טּפעשעג טָאה ייננַארָאּפ רעירוק, רעד ןענַאװ ןופ, :גנוקרעמַאב רעד
 טּפיוהרעביא זדנוא זיא סע יװ ,טסּוװַאב טשינ זדנוא זיא העידי עקיזָאד
 ."סעצווָאדול עשידיי ןופ ץנעטסיזקע עצנַאג יד טסּוװַאב טשינ

 דייר ןייק עקַאט ?טנעמָאמ, ןיא זיא ?ײטרַאּפסקלָאפ; רעד ןגעוו
 רעפַאש רעד טָאה 1912 רעבמעטּפעס ןט10 םעד רעבָא ,ןעוועג טשינ
 לקיטרַא ןרעסערג ַא גנוטייצ רעד ןיא טקורדעגּפָא ײטרַאּפ רעד טָא ןופ
 לקיטרַא םעד טָא ןופ תיצמת רעד .ךיילגסיוא ןשידיי-שילוּפ ַא חוכמ
 רעד ןופ ןימאמיינַא רעשיטילָאּפ רעקידרעטעּפש רעד ןעװעג זיא
 טעװ ןקַאילָאּפ יד, זַא ,טזיװרעד רע יװ םעד ךָאנ ."ײטרַאּפסקלָאפ;
 חנ טביירש ,"ןדיי עלַא ןופ ןרעוװ וצ רוטּפ ןעגנילעג טשינ לָאמ ןייק
 רַאפ טַאדידנַאק ַא עגונב ךיילגסיוא רעשידיי-שיליוּפ ַא זַא ,יקצולירּפ
 -ָארַאנ; יד, סָאװ ,ףיורעד ןציטש טנעקעג ךיז טלָאװ טַאטוּפעד-עמוד ַא
 ןגעלפ וצ יירפ טכער רעזדנוא ףיוא ןייז הדומ לָאז !עיטַארקָאמעד עוװוָאד
 דרע רעשיליוּפ רעד ףיוא רוטלוק עלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןעלקיװטנַא ןוא
 -נגייא רעלערוטלוק-לַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןיא ןעז וצ ןרעהפיוא לָאז ןוא
 -עטניא עשיליופ יד רַאפ רַאפעג ַא טײקטרעדנוזעגּפָא ןוא טײקיטרַא
 -ריטַאנ זומ סע; זַא .ףיורעד ּפֶא ךיז יקצולירּפ טלעטש רעטייוו ."ןסער
 .ןדיי יד ןגעק המחלמ עשימָאנָאקע יד ןרעוו טלעטשעגּפָא ךיוא ךעל

 ןלַאװ יד ןיא ליײטנָא ןסיורג ַא ןעמונעג ןבָאה עשרַאװ ןיא ןדיי יד
 ןטַאגעלעד עשידיי עטלייוועגסיוא יד .עמוד רעשיסור רעטרעפ רעד וצ
 יקסוועשזַאכוק טימעסיטנַא םעד רַאפ ןעמיטש וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה
 -נַאק-רעטעברַא ןשילוּפ םעד רַאפ ןעמיטש ערעייז ןבעגעגּפָא ןבָאה ןוא
 ןטימעסיטנַא עשילוּפ יילרעלכ ןוא "סעקעדנע, יד .ָאלעגַאי ,טַאדיד
 ַא רַאפ ןעמיטש וצ "הּפצוח, רעשידיי רעד ףיוא רעפטנע ןַא יװ ,ןבָאה
 .טָאקיַאב ןשימָאנָאקע ןשידיײ-יטנַא ןַא טרימַאלקָארּפ ,קַאילָאּפ ןלַארעביל
 ןצנַאג ןיא זיא 1912 רעבמעווָאנ ןט12 םענופ ?טנעמָאמ, רעמונ רעד
 .עיצַאטיגַא-טָאקיָאב רעד ןגעוו תועידי טימ טליפעגסיוא

 ,יקסדָארָאגַאז .ח .י ,טסיצילבוּפ רעשידיי-שיערבעה רעטנַאקַאב רעד
 טביירש ,?טנעמָאמ, ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא סָאװ
 טעװ יצ, םעד ןגעוו 1912 רעבמעווָאנ ןט12 םענופ רעמונ ןקיבלעז ןיא
 -טָאקיָאב ַא זַא ןָא טזייוו יקסדָארָאגַאז .7? ןרעיוד גנַאל טָאקיָאב רעד
 ךָאנ זַא ,גנוניישרעד עיינ ןייק טשינ ןליוּפ ןיא זיא ןדיי ןגעק עיצַאטיגַא
 יקסנעלעי ןַאי טימעסיטנַא רעטנַאקַאב רעד זיא רעירפ רָאי 25 טימ
 ןזדנָאיסק יד ןוא "ענעגייא רַאפ טיורב; גנוזָאל ןטימ ןעמוקעגסיורַא
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 -יָאב ןפורעג סרעטסיולק יד ןיא ןטקידערּפ ערעייז ןיא טלָאמעד ןבָאה
 רעד זַא ,ריפסיוא םוצ טמוק לקיטרַא םענופ רבחמ רעד .ןדיי ןריטָאק
 טשינ גנַאל טעװ ןוא ?תורודל היכב; ןייק טשינ רַאפרעד זיא טָאקיָאב
 .ןטלַאהנָא

 -נָא טשינ גנַאל טעװ גנוגעװַאב-טָאקיָאב יד זַא ,ןגָאזסיױרָאפ סָאד
 ןופ ?טנעמָאמ, ןיא .תועט ַא ןייז וצ טלעטשעגסיױרַא ךיז טָאה ,ןטלַאה
 ַא רעמונ ןדעי ןיא טעמכ רימ ןעניפעג 1913 ןופ ךשמב ןוא 1912 ףוס
 ןרעוו'ס ּוװ ,"עשרַאװ ןיא גנוגעװַאב-טָאקיָאב יד, :קירבור עלעיצעּפס
 ןבָאה סָאװ ןטפעשעג ןוא סעמריפ עשיליוּפ ןופ ןעמענ יד ןבעגעגנָא
 סָאד ."עשָארג ַאװד  ןטסיטָאקיָאב יד ןופ ןענַאגרָא ןיא ןסנָאנַא ןבעגעג
 ןפרַאד ייז זַא ,םינוק עשידיי יד שינערעהוצנָא רעילוּפַאק ַא ןעוועג זיא
 .סעמריפ עשיליוּפ יד טָא ןדיימסיוא

 ןעזפיוא ןפורעגסיורַא טָאה עילַאװכ-טָאקיָאב עקידנגייטש רדסכ יד
 ןיא טגעלפ "טנעמָאמ,, רעד .דנַאלסיוא ןיא ךיוא ןוא דנַאלסור ץנַאג ןיא
 -סיוא ןוא עשיסור עוויסערגָארּפ יד ןופ ןגוצסיוא ןעגנערב רעמונ ןדעי
 יד טריקיטירק ןפוא ןטספרַאש ןפיוא ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידנעל
 גנוגעװַאב-טָאקיָאב רעד ןגעוו קירבור רעד ץוח .עיצַאטיגַא-טָאקיָאב
 -ױּפ יד ןרעהוצנָא ןבעגעג םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא גנוטייצ יד טָאה
 טימ ןרעפטנע ייז ןפרַאד טָאקיָאב ןשידיי-יטנַא םעד ףיוא זַא ,ןדיי עשיל
 .סעיצוטיטסניא ןוא סעמריפ עשיטימעסיטנַא עשיליוּפ ןריטָאקיָאב

 ןדיי עשיליוּפ זַא ,וצרעד טריפרעד טָאה עיצַאטיגַא-טָאקיָאב יד
 רעטשרע רעד .סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשטריװ ענעגייא ןדנירג ןלָאז
 לָאז סָאװ ,קנַאב עשידיי ַא ןדנירג ןטימ ןרָאװעג טכַאמעג זיא טירש
 םענופ "טנעמָאמ , רעד .ןטנַאקירבַאפ ןוא םירחוס עשידיי טידערק ןבעג
 קנַאב רעשידיי רעד ןגעוו סעיינ יד זַא .טביירש 1913 רַאורבעפ ןט9
 ."עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןיא םערוטש ַא; ןפורעגסיורַא טָאה

 ,טריפעג ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד סָאװ ,עיצַאטיגַא עליטש יד
 -יטנַא ףיוא טָאקיַָאב-געק ַא טימ ןרעפטנע טָאקיָאב ןפיוא ןלָאז ןדיי
 .טַאהעג טשינ הלועּפ עקידנגונעג ןייק קיטנעק טָאה ,סעמריפ עשיטימעס
 "טנעמָאמ , ןיא ,"טגָאזעג סנייטשמ 'תודחא; רעזדנוא, לקיטרַא ןַא ןיא
 :ןָאזשואי .ב טביירש ,1913 לירּפַא ןט2 םענופ

 סע תעב ןדיי ןציטש וצ תודחא עּפַאנק סױרַא ןזייוו ןיילַא ןדיי;
 -ירבַאפ ןוא םירחוס עשידיי ןגעק טָאקיָאב רעפרַאש רעד ןָא טייג

 .?ןטנַאק
 -רעד וצ טשינ ןפוא רעקיצניײא רעד זַא ,ןָאזשואי טביירש רעטייוו

 ןלָאז ןדיי ,זיא ןרעװ טרינַיור ןצנַאג ןיא ןלָאז תוסנרּפ עשידיי זַא ,ןזָאל
 :ןטייווצ םעד רענייא ןציטש

 ַא וליפַא ,ןפיוק רימ סָאװ ,ץלַא זיא טָאקיָאב ןופ טייצ ַא ןיא;
 םעד ייב טפיוקעג ןרעוו זומ ןוא שידיי ןייז זומ .סָאריּפַאּפ ןכעלנייוועג
 ."דיי ןטריטָאקיָאב

 ּצ

 רעד טעמכ ןופ רעטקַארַאכ רעשיטימעסיטנַא רעטקרַאטשרַאפ רעד
 רענעיל עשידיי יד זַא ,ןעװעג םרוג טָאה עסערּפ רעשיליוּפ רעצנַאג

 םעזָאמ לדנעמ

 יירפ ןייז לָאז סָאװ גנוטייצ ַא ןיא ןקיטיינ ךיז ןלָאז עסערּפ רעד טָא ןופ
 ןביוהעגנָא עשרַאװ ןיא טָאה 1912 ביײהנָא .טפיג ןשיטימעסיטנַא ןופ
 ,יבנעשזדָאצ דנָאלגעשּפ, גנוטייצגָאט עשיליוּפ עסיורג ַא ןעניישרעד
 ןקידייטרַאפ ןוא שַיײטרַאּפמוא ,לַארעביל, ןייז טגָאזעגוצ טָאה סָאװ
 זיא גנוטייצ רעיײנ רעד ןופ רָאטקַאדער ."ןדיי רַאפ גנוקיטכערַאבכיילג
 ןטמירַאב םענופ טמַאטשעג טָאה רע .ןָאזלעדנעמ וװַאלסינַאטס ןעוועג
 ןיא קיטעט ןעוועג ןָאזלעדנעמ זיא רעירפ ןרָאי טימ .רעגייא אביקע 'ר
 טָאה רע .גנוגעוװַאב-טנורגרעטנוא רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד
 ףיוא זיא ןוא ןעמרַאדנַאשז עשיסור יד ןופ טעװעטַארעג ךיז טלָאמעד
 -רעביא רעטעּפש טָאה ןָאזלעדנעמ .ןלױּפ-סערגנָאק ןופ קעװַא טייצ ַא
 -קירוצ זיא ןוא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד טימ ןסירעג
 ,רעטכָאט סווָאלָאקָאס םוחנ ןעוועג זיא יורפ ןייז .ןלױּפ ןייק ןעמוקעג
 ןזיװעגסױרַא ןָא-בײהנָא ןופ טָאה ?יננעשודָאצ דנָאלגעשּפ; רעד .ַאירַאמ
 ַא ךיז וצ ןפורעגסיורַא םעד תמחמ ןוא ןצנעדנעט עשירָאטַאלימיסַא
 .ץנעגילעטניא רעשידיי רעטמיטשעגילַאנָאיצַאנ רעד דצמ טּפַאשרענגעק

 םעד יקצולירּפ חנ טריקַאטַא 1913 ינוי ןט8 םענופ ?טנעמָאמ, ןיא
 -ייבש סיקצולירּפ רַאפ הּפ-ןוחתּפ רעד ."יננעשזדָאצ דנָאלגעשּפ, ןשידיי
 -ױּפ רעד דצמ גנוקרעמַאב "עקידלושמוא, ןַא ןעוועג זיא קיטירק רעקיד
 -קסָאמ רעד ןופ טריטיצ טָאה יז סָאװ ,לקיטרַא ןַא וצ גנוטייצ רעשיל
 -ַאב םייב ,גנוטייצ עלַארעביל עשיסור יד .?יטסָאמָאדעיװ עיִאקסור, רעוו
 ןיא גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעשיטָאטש רעד ןגעװ עגַארפ יד ןעלדנַאה
 ןופ ןסיוועג ןפיוא טביילב סע; זַא ,ריפסיוא םעד טכַאמעג טָאה ,ןליוּפ
 יז סָאװ סָאד טעװָאס ינעװטסרַאדוסָאג ןיא רעייטשרָאפ עשיליוּפ יד
 -ולחל ייז ןבָאה ,קלָאפ רעייז ןופ טכער יד טקידייטרַאפ סייה ױזַא ןבָאה
 ןופ --- עיצַאנ רעטַייװצ ַא ןופ טכער יד ןקידייטרַאפ וצ ןסעגרַאפ ןיט
 ןבעגעגוצ "יננעשזדָאצ דנָאלגעשּפ, רעד טָאה גוצסיוא םעד טָא וצ ."ןדיי
 ךיז טלדנַאה ָאד סָאװ סָאד זיא רעגרע ךָאנ זיא'ס סָאװ; :גנוקרעמַאב יד
 ןביולג רעדנַא ןַא ןופ רעגריב ןגעוו רָאנ ,עיצַאנ רעדנַא ןַא ןגעוו טשינ
 .?דנַאל ןיא

 -נעמ סָאװ ,טימרעד ןָא יקצולירּפ חנ טבייה לקיטרַא ןטנָאמרעד ןייז
 סיוא טשינ ,גולפ ןיא .ךיז טליט "יננעשזדָאצ דנָאלגעשּפ,, סנָאזלעד
 ,?ַאטעזַאג ַאװָאנ; רעשירָאטַאלימיסַא סרענּפמעק ןופ טשינ רָאג טימ
 :?טײקשילױּפ סוניבר השמ,, ןקידיירּפ ןעגנוטייצ עדייב תמחמ

 ודובכ -- טסיצילבוּפ סלַא ןוא שטנעמ סלַא רָאטקַאדער רעד;
 רימ ןבָאה סטכעלש ןייק ןוא קינײװ םיא ןענעק רימ !חנומ ומוקמב
 עצנַאג סָאד :ןסייוו רימ סָאװ גונעג רָאנ .טרעהעג טשינ םיא ףיוא
 טשינ .טרעדנַאװעג ןרעדנַא ןַא ןיא רעגַאל ןדמערפ ןייא ןופ --- ןבעל
 ןיא לָאמ ןייק עשידיי יד רָאנ -- ןטיבעג טייצ רעד ךרוד ןָאפ ןייא
 קיטיינ רַאפ ןענופעג טשינ טָאה ןילַא רע .ןעמונעג טשינ טנַאה רעד
 ןשידי םעד חוכמ ןעגנוגייצרעביא ענייז .ןרימיטיגעלוצסיוא ךיז
 רעדיײא ןוא .סרעגנירג סעּפע ךימ טגערפ ?םעלבָארּפ ןלַאנָאיצַאנ
 ןיוש זיא רע ןוא ,ןקוקוצמוא טכער ןזיװַאב ךָאנ ךיז טָאה טסַאג רעד
 ."! אזיזּפ אמע ,אזיזּפ אמע ,יוא .לוטש ןפיוא ןסעזעג



 "טנעמָאמ רעװעשרַאװ םענופ ןרָאי עטשרע יד

 טעוװָאכעגפיוא טלעג שידיי לַאנָאיצַאנ ףיוא ןעמ טָאה ױזַא טָא;

 ."גנַאלש עשירָאטַאלימיסַא עשירפ ַא
 ןצנַאג ןרעביא טײרּפשעצ ךיז טָאה ןלױּפ ןיא עצעה-טָאקיַאב יד

 טשינ טָאקיָאב רעד טָאה רעפרעד ןוא ךעלטעטש עניילק יד ןיא .דנַאל

 .ןדיי עזָאלצוש ףיוא ןלַאפנָא עלַאטורב ןופ ןעמרָאפ יד ןעמונעגנָא ןטלעז

 ,1913 יַאמ ןטס28 םעד םירעיוּפ ןבָאה ,ןולעיוו ןבעל ,ווָאנַאלּפ ףרָאד ןיא

 עשידיי ןביז .ףרָאד ןיא רעמערק ןשידיי םענופ זיוה סָאד ןדנוצעגרעטנוא
 .רעייפ ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז תושפנ

 -ופ ?טנעמָאמ,, םעניא ,יקצולירּפ חנ ןופ "ןולעיוו, לקיטרַא ןַא ןיא

 ןענעייל ,גנוטייצ רעד ןופ טייז רעטשרע רעד ףיוא ,1913 ינוי ןט2 םענ

 :תורוש יד טָא רימ

 טציא ...ץעלדעש ,קָאטסילַאיב ,סעדָא ,וועיק ,לעמָאה ,וועינישיק,

 -קערש ןוא ! ןולעיוװ --- ןעמָאנ רעשירָאטּפיה רעיינ ַא ןעמוקעגוצ זיא

 ,סענַאגילוכ ערוכיש טשינ .רע זיא עקיטציא זיב עלַא ןופ רעכעל

 -סיוא-טוג ַא טול ,ןשטנעמ ענרעטכינ רָאנ ,רעדרעמ עלענָאיסעּפָארּפ

 עטנַאקַאב עקיטציא-זיב עלַא ןופ .טולב טלַאק טימ ,ןַאלּפ ןטעברַאעג

 -לַאלטימ סָאד ,רעטסמַאזיורג רעד ,רעטסדליוו רעד -- ןעמָארגָאּפ

 ןולעיו רעבָא ,סעפיַאד-ָאטױא ןופ טסּוװעג טָאה ןליוּפ עכעלרעט

 -סוָאכָאטסנעשט יװ ןליוּפ ןופ עטכישעג רעד ןיא ןביילברַאפ טעװ
 ןופ רוטלוק רעד רַאפ גנוטסייל סיקסווָאמד ,סיקסוועיָאמעינ ,סיק
 ."טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ

 ללכ-ךרדב ןילטייצ ללה טָאה "טנעמָאמ, ןיא ןעלקיטרַא ענייז ןיא
 רעבָא .ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשטריװ ןייק טימ טקיטפעשַאב טשינ ךיז
 -געוו ַא ןבײרשוצנָא ןגױװַאב םיא ךיוא טָאה עיצקַא-טָאקיָאב עפרַאש יד
 וצ הרבח;א ַא ןפַאש ןלָאז יז ,"םירחוס ענעעזעגנָא ןוא םינבר, וצ גנוד
 :?לדנַאה ןשידיי ןציטש

 -ליטש רעכעלנייוועג רעייז טימ ןעמוק טשינ םינבר יד ןלָאז,
 לָאמ עלַא טשינ זַא ,ןעקנעדעג םינבר ערעזדנוא ןלָאז .תווינע ןוא טייק
 -רעד ךיז ייז ןלָאז .טוג יז זיא לָאמ עלַא טשינ ןוא הוונע יד טסַאּפ
 ?.."סוליקבא ןב הירכז לש ותונתונע; ןָא ןענָאמ

 ּוװ ,עגַאל ַא ןיא הוונע זַא ,םינבר יד ןילטייצ טנָאמרעד רעטייוו
 ןופ ,בור-יּפ-לע .ךיז טמענ ,טײקנסָאלשטנַא ןוא הרובג ךיז טרעדָאפ'ס
 :טקידנערַאפ רע ןוא ,טײקנזָאלעגּפָא ןוא טייקליופ ןופ ,דחּפ ןשלַאפ

 זַא ,םינבר ערעגילק ןוא ערעסעב ריא ,ןסיוו ריא טזומ סנייא;
 -םש ַא ןייז הנוק טשינ ךיז ריא טעװ טלעוו רעד ןיא ךַאז ןייק טימ
 ןפלעה טעװ ריא סָאװ םעד טימ יװ ,עטכישעג רעשידיי רעד ןיא םלוע
 יד ןציטש טעװ ריא ןעוו ,טייצ רערעטצניפ ַאזַא ןיא קלָאפ ןשידיי םעד
 רעטקינייארַאפ ןוא רעשיגרענע טימ ןוא עביל רעייא טימ ענעלַאּפעג
 .?טעברַא

 ןעוו ,טייצ רעד ןופ "טנעמָאמ, גנעגרָאי יד טציא טרעטעלב'מ ןעוו
 יד ןוא םזיטימעסיטנַא רעטעשויעצ רעד טעװעשובעג טָאה ןלוּפ ןיא
 ןוא ָאד ןָא ךיז ןעמ טסיוטש ,"עשָארג ַאװד, יד ןופ עצעה-טָאקיָאב

 עגנו;צַאב יד ןיא גנוריסַאּפ רעקידנעיירפרעד ַא ףיוא ךיוא ,טרָאד
 נופ ?טנעמָאמ/, ןיא רימ ןענעייל ױזַא .ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ ןשיוװצ
 :"קינָארכ רעװעשרַאװ, קירבור רעד ןיא ,1913 רַאונַאי

 סנַאמלעסקעה ןיא ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,רענלעק עכעלטסירק;
 עטגָאזעגּפָא יד טָאטשנַא ןטעברַא וצ ,שזַאסַאּפ סנָאמיס ןיא ,ןַארָאטסער
 ןענעז םירבה עשידיי ערעיײז זַא ,ךיז קידנסיוורעד ,רענלעק עשידיי
 ןליו םענעגייא רעייז טימ טשינ ןענַאמלעסקעה ןופ ןעגנַאגעגקעװַא
 -קעה ייב ןיוש זיא ןטכענ .ןטעברַא וצ ןטרָאד טגָאזעגּפָא ןילַא ךיז ןבָאה

 יקסװוַאנַאי לאומש

 ,?טנעמָאמ,, ןופ רעטעברַאטימ

 רָאטקַאדער רעטשרע
 ?ָאידַאר רעװעשרַאװ , ןופ

 ןײלַא רע ןוא רענלעק ןייא ןייק ןעוועג טשינ ןַארָאטסער ןיא ןענַאמלעס
 ."טסעג יד ןענידַאב טזומעג טָאה

 צ

 ןלוּפ ןיא עסערּפ עשידיי יד זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ
 רעקיצניא רעד .עיצַאמרָאפניא ןופ טרּפ ןיא םערָא ךעלשּפיה ןעוועג
 רעשיסור רעד ןיא סעיינ ןּפעש טנעקעג ןעמ טָאה םיא ןופ סָאװ ,לַאװק
 -גיוו טָאה יז .רוטנעגַא-ןפַארגעלעט עשיסור יד ןעוועג זיא ,עירעּפמיא
 טגעלפ "טנעמָאמ , רעד .רעייט וצ טסָאקעג וצרעד ןוא טגיוטעג סָאװ-קיצ
 -רַאװ רעירוק;/ ַא יוװ ,ןעגנוטייצ עסיורג יד ןופ סעיינ ןקורדרעביא בורל

 -עּפס עריא ןופ סעמַארגעלעט ןעמוקַאב טגעלפ גנוטייצ ַאזַא ;"יקסווַאש
 -נוטייצ רענילרעב יד ןופ ןקורדרעביא רעדָא ןטנעדנָאּפסערָאק עלעיצ
 -ידי .סעיינ עשידיי עלעיצעּפס טימ ןטלַאהעג סע טָאה רעגרע ךָאנ .ןעג
 טייצ רענעי ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא ןענעז ןבעל ןשידיי ןופ תוע
 -ַאב לָאז סָאװ ,טַארַאּפַא ןלעיצעּפס ַא ןגעוו .לַאפוצ ןופ ןינע ןַא ןעוועג
 טלָאמעד טָאה ,עיצַאמרָאפניא רעשידיי טימ עסערּפ עשידיי יד ןגרָאז
 .טכַארטעג טשינ ךָאנ רענייק
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 עשידיי לקיטש ַא ןעזסיוא טנעקעג טייצ רענעי ןיא טָאה'ס יװ
 -ָאמ/ ןיא העידי ַא ףירגַאב ַא זדנוא טיג ,גנוטייצ רעשידיי ַא ןיא סעיינ
 זַא ,ןבעגעגרעביא טרעװ ריא ןיא סָאװ ,1913 ילוי ןט14 םענופ "טנעמ
 יד .ןדיי ריפ טעגרהרעד סענַאגילוכ ןבָאה קרַאּפ ןשיטָאטש רענליוו ןיא
 -עּפ ןופ עמַארגעלעט ַא ןופ םערָאפ רעד ןיא העידי יד טגנערב גנוטייצ
 ןיא זַא ,(גרוברעטעּפ ןייק) ןעמ טריפַארגעלעט ענליוו ןופ, : גרוברעט
 ריפ טעליוקעג הביס םוש ןָא רָאג רעטעברַא יירד ןבָאה קרַאּפ-טָאטש
 ...?קרַאּפ ןיא טריצַאּפש ןבָאה עכלעוו ,ןדיי

 ןופ "טנעמָאמ, ןיא רימ ןעניפעג עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןגעוו
 -עגרעביא זיולב טייצ וצ טייצ ןופ ,תועידי עּפַאנק ץנַאג טייצ רענעי
 סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי רעקרָאי-וינ יד ןופ סעיינ ךעלקיטש עטקורד
 -וקסיורַא רעייז ךָאנ ןכָאװ עגנַאל עשרַאװ ןייק ןייגרעד טלָאמעד ןגעלפ
 גנוטייצ יד טָאה המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ ץרוק טשרע .ןעמ
 ןיא ,קרָאי-וינ ןיא טנעדנָאּפסערָאק ןקיסיילפ ןוא ןדילָאס ַא ןגָארקעג
 .ימלַא-סּפעש .ח .א ,רַאטערקער-עיצקַאדער ןטשרע ריא ןופ ןָאזרעּפ רעד
 -ָאמ, ןטימ טקַאטנָאק ןקידנעטשַאב ןיא ןבילברַאפ ךיוא זיא קורד דוד
 םענופ .עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסױא טָאה רע יװ םעד ךָאנ ,"טנעמ
 "טנעמָאמ ,, ןיא טרידנָאּפסערָאק רעטעּפש ןבָאה טנעניטנָאק רענַאקירעמַא
 סע טָאה לארשי-ץרא ןופ סעיינ טימ .רעביירש עשידיי ערעדנַא ךיוא
 ,ױזַא .רעסעב ךס ןייק ןטלַאהעג טשינ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ
 : 1913 רעבָאטקָא ןט5 םענופ רעמונ ןיא רימ ןענעייל ,אמגודל

 -ער עשיקרעט יד טָאה ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ םַארגעלעט ַא טיול;
 -עז סָאװ ,ןדיי עמורפ עלַא ןכלעוו 'לטעצ ןטיור, םעד טפַעשעגּפָא גנוריג
 -ער יד ."ןעמענסױרַא טזומעג ןבָאה ,לארׂשי-ץרא ןייק ןעמוקעג ןענ
 -ץרא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיי רעד רַאפ, :וצ ייברעד טיג עיצקַאד
 רעצנַאג רעד ןיא לפיוו ףיוא ."גלָאפרעד רעסיורג ַא סָאד זיא לארׂשי
 רעד ךָאנ זַא ,ןענָאמרעד וצ גונעג זיא ,טשינ סעּפע ךיז טּפעלק הׂשעמ
 רעד ןיא ןדיי יד ןענעז ,1908 ןיא ,"ןקרעט-גנויא יד ןופ עיצולָאװער
 -ריב עטקיטכערַאבכיײלג ןרָאװעג עירעּפמיא רעשיקרעט רעקיטלָאמעד
 טפַאשעגּפָא ןענעז ןדיי יבגל ןעגנוצענערגַאב עלעיצעּפס עלַא ןוא רעג
 .ןרָאהעג

 ןטשרע םוצ ?טנעמָאמ,, רעד טָאה 1914 ראורבעפ ןט22 ןופ רעמונ ןיא
 דנָאמדע ןָארַאב ןגעוו ופי ןופ עמַארגעלעט עטקעריד ַא טקורדעג לָאמ
 רעזדנוא; ןופ עמַארגעלעט יד .סעינָאלָאק עשידיי יד ןיא ךוזַאב סדלישטָאר
 רעטעּפש ,יבצ-ןב ןופ ןבירשעגרעטנוא זיא ?טנעדנָאּפסערָאק ןלעיצעּפס
 ,טליײצרעד טרעוװ עמַארגעלעט רעד ןיא .לארשי תנידמ ןופ טנעדיזערּכ
 םעיינ ,, ןיא טלעטשעגּפָא ךיז ןָארַאב רעד טָאה ,ופי ןיא ךוזַאב ןייז תעב זַא
 ןוא עיזַאנמיג עשלערבעה יד טכוזַאב ןוא ביבא-לת לײט-טָאטש ןשידיי
 טקירדעגסיוא ןוא שיערבעה ןיא םידומיל ןרעה וצ טרָאד ןבילברַאפ
 -ַאב עשידיי רעופי יד םיא טָאה ןרָאפּפָא ןייז ייב .טייקנדירפוצ סיורג
 -רעייפ טימ טײלגַאב ,סעינָאלָאק ןופ סעיצַאגעלעד ךיוא יו ,גנורעקלעפ
 ."סעיצַאװָא עכעל

 ּצ

 ענייז ןטָאבעגנָא ?טנעמָאמ, רעד טָאה ןָא-בייהנָא עמַאס ןייז ןופ
 זיא 1913 ילוי ןט8 ןופ רעמונ ןיא ."סעימערּפ עשירַארעטילא רענעייל
 ןופ קרעוװ 29 עלַא ןופ עימערּפ רעסיורג ַא ןגעוו עידומ גנוטייצ יד
 יד זַא ,טרעכיזרַאפ עיצקַאדער יד .דנעב 17 ןיא םירפס-רכומ עלעדנעמ
 רעד ןופ ןטנענָאבַא עלַא וצ ןרָאװעג טקישעגרעדנַאנופ ןיוש ןענעז דנעב
 -גַאג רעד רַאפ ןטלַאהעגנָא ןבָאה סעימערּפ עשירַארעטיל יד .גנוטייצ
 "טנעמָאמ, ןופ רענעייל יד .טריטסיזקע טָאה גנוטייצ יד סָאװ טייצ רעצ
 ,םניחב ןצנַאג ןיא טפָא ץנַאג ןוא ,טלעג קינייװ רַאפ שיטקַאפ ןבָאה
 -רעביא ךיוא ןוא רעקיסַאלק עשידיי עלַא טעמכ ןופ קרעװ יד ןעמוקַאב
 .ןרוטַארעטיל עדמערפ ןוא רעשיערבעה רעד ןופ ןעגנוצעז

 -שרע רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא ,"טנעמָאמ, ןיא לײטּפָא-ןסנָאנַא רעד
 ןוא םירחוס עשידיי .רעמערָא ןַא רָאג ןעוועג זיא ,המחלמ-טלעוו רעט
 טרעוו םעד ןצַאשוצּפָא טסּוװעג טשינ ךָאנ טלָאמעד ןבָאה ןטנַאקירבַאפ
 ןטנַאסרעמָאק עשידיי ןבָאה שיטּפעקס רעדנוזַאב ,ללכב עמַאלקער ןופ
 .עמַאלקער ןופ טרּפ ןיא גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ ןצונ םעד טריסקַאט
 -ערבעה ןוא עשידיי ערעדנַא עלַא ןיא יו ,"טנעמָאמ, ןיא תועדומ בור'ס
 שיפיצעּפס ןעוװעג רַאפרעד ןענעז ,טייצ רענעי ןיא ןעגנוטייצ עשִי
 "פשידײיא ענעדישרַאפ רַאפ תואופר ,למור ירפס :תועדומ ?עשידיי;
 .ל"גדא תוסנרּפ "עשידיי; ,םינקותמ םירדח ,רעטַאעט שידיי ,ןתאלוח

 טָאקיָאב ןשימָאנָאקע ןשידיײ-יטנַא ןטקרַאטשרַאפ םעד תעב רעבָא
 יד ןיא ןסנָאנַא עסיורג ןבעגעג עמריפ-לקַאבַאט עשידיי ַא טָאה ןליוּפ ןיא
 ףיורעד ןענַאטשַאב רעבָא זיא עמריפ יד .ןעגנוטייצ עשידיי רעװעשרַאװ
 1914 ילוי ןטפ ןופ ?טנעמָאמ, ןיא .שיערבעה ןיא ןייז לָאז סנָאנַא רעד
 םישו עמש ךינזאבו ךיניעב האר !םדא ןב, :ױזַא סנָאנַא רעד ךיז טנעייל
 הז חקמל םירחאה םינימה לכ לע םה םילענ ?ףלאג, םיסוריּפּפה יכ ךבל
 בוטה םמעטב .לכב םה םיניוצמ יכ וחכותו ושרדו וכל .תורחא תוקירבפמ
 זיא "רחא הדשב; ."רחא הדשב טוקלל דוע וכלת לאו חבושמה םחירבו
 ןעוועג זיא סָאד .סעמריפ עשידיי-טשינ ףיוא שינערעהוצנָא ןַא ןעוועג
 .עיצקַא-טָאקיָאב-ןגעק עליטש ַא

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד

 יד .רעװלוּפ טימ טקעמשעג ןיוש עּפָארײא ןיא טָאה 1914 בײהנָא
 ענייז ןיא .ךיז ןרעטנענרעד ןיא ןטלַאהעג טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע
 ןרַאפ ןעוועג ריבסמ ןָאזשואי .ב טָאה "ווירב עשיטילָאּפ; ערעלוּפָאּפ
 ןיא .עגַאל עשיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנרעטניא יד םלוע-רענעייל ןשידיסח
 -רַאפמוא, ןגעוו ןָאזשואי טביירש 1914 רַאונַאי ןטס-30 ןופ רעמונ
 .עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד ןופ לַאפרעדנַאנַאפ ןכעלדיימ
 --סירעטקַארַאכ ַא זיא לקיטרַא םענעי ןופ גוצסיוא רעקידרעטייוו רעד
 ןַאד ןענעז סָאװ ,ליטס ןוא ךַארּפש סנָאושואי ןופ רעטסומ רעשיט
 םלוע ןסיורג גונעג ַא ןופ גנַאג-ןעקנַאדעג רעד ןוא ךַארּפש יד ןעוועג
 :רענעייל-סגנוטייצ עשידיי



 "טנעמָאמ , רעװעשרַאװ םענופ ןרָאי עטשרע יד

 רעד ןיא ןרָאיַארַאפ טקנוּפ יו רשפא טקנעדעג ריא ,יתובר,
 טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס ןעו ,המחלמ רעשיקרעט רעד תעב טייצ
 טרָאּפ ַא בילוצ עיברעס ןוא ךיירטסע ןשיװצ ךוסכס ַא ןיא
 ןעמונעגנָא ןַאד ךיז טָאה דנַאלסור ןוא ,םי ןשיטַאירדַא ןפיוא
 וצ ןעמוקעג טינ רעיש-רעיש זיא'ס ןוא ןגעו סעיברעס רַאפ
 ַא רימ ייב טלָאמעד ךיז טָאה -- הלילח ,םימד-תוכיפש ןייק
 -עג טלָאמעד ךיא בָאה ,ייוו-ייוו :טּפַאכעגסױרַא האובנ לקיטש
 ,רימ ןיא טלּפַאצעג טָאה ץרַאה סָאד ןוא ארומ בָאה'כ ,טצכערק
 ןוא סיורג ױזַא זיא יז סָאװ קידנקוק טינ ,ןבעל סכיירטסע סָאד
 ןרָאי עריא סָאד ,הרעשה-טוח ַא ףיוא טגנעה ,ךייר ןוא קרַאטש
 הלילחו הלילח ךיז טזָאל יז ןעװ סָאד ןוא עטלייצעג ןענעז
 -- זיא ,סעגירטניא-רעטנָאלּפ ןשיאעּפָאריײא םעניא ןּפעלשנײרַא
 -נַאג רעד טימ ףוס ַא ,ריא טימ ףוס ַא -- ןטשל הּפ חתפת לא
 !ןמטנ הֹּפ ,סיוא ,הכולמ רעצ

 זיא סָאװ -- טגערפעג טלָאמעד רימ ריא טָאה --- ? ןכתיה;
 ךיא בָאה םעד ףיוא זיא ?רעטרעװ עכלעזַא ןופ טשּפ רעד
 ,דנַאל סיורג ַא ...הריזגה הרזגנ רבכ ,סע זיא ױזַא : טרעפטנעעג
 סָאװ ,ךעבענ .קינטעידזעב רעכעלקילגמוא ןַא רָאנ ,דנַאל ךייר ַא
 ןייא ןיא ןדנובעגפיונוצ ,רעדניק-ףיטש זיולב ךיז ייב טעװעדָאה
 -יירטסע יד ןופ עדעי ,שרוש ריא וצ טיצ המשנ עדעי ...אנעשוה
 ךיז לָאז'ס ןעוו טונימ יד סיוא טקוק רעקלעפ-הגלפה-רוד עשיכ
 ,סוּפורטוּפַא ןוא רעטעפ רעשיטייל ַא סעּפע ץעגרע ןופ ןזיײװַאב
 ןרַאפ ןָאט םענ ַא ןוא ןעמוק ףליהוצ לָאז סָאװ ,םימחר-לעב ַא
 יד סייר ןוא םוק ,תולג ןופ סױרַא ,בעל"רעדורב ,םוק :םערָא
 ...! רעביא ןטייק

 םייהעג ַאזַא טציא סע ןעמ טָאה טָא םערָאװ ,טכָאק סע;
 -רעד סָאװ ,שוח ןקרַאטש ןטימ ןח:-יעדוי יד .טקַאּפעג לווירב
 -תליגמ ַא ןבָאה .םינפלו-ינפל ךיז טוט'ס סָאװ ץלַא ןקעמש
 ןשיװצ ץנעדנָאּפסערָאק עקידניזרד -ןיזר ַא ,ןענופעג םירתס
 ןרָאװעג רזגנ זיא סע רעכלעװ ןיא ,דנַאלשטייד ןוא דנַאלסֹור
 ,דנַאלשטייד ? שארב ימו ...'תימהל התד תחא' זַא ,ךיירטסע ףיוא
 ,רעגרָאזרַאפ ןוא רעצישַאב ריא ,רעדורב רעכעלבייל סכיירטסע
 יו טָא ..ןרעוו וצ חצור ריא טיירגעגוצ טייהרעליטש ךיז טָאה
 ןוא ,תישארב ירדס יד הנתשנ םעצולּפ סע ןרעװ גָאט ןייא ןיא
 סָאד טמוקַאב ,הרצל חָא סייקרעט לָאמ ןייא טימ טרעוװ ךיירטסע
 ריא ביוא תועט ַא זיא סע סערָאװ ...יז סָאװ לזמ-ירבָאד עבלעז
 טָאה עּפָארײא זַא ,טקידנעעג ןיוש זיא ייקרעט טימ זַא טניימ
 טימ ךיז ןסערפעגנָא טַאז גונעג ןיוש ,הואת יד טליטשעג ןיוש
 ףיוא שטָאכ .העדב טינ רעמ ןיוש טָאה ןוא עצַארּפ רעשיקרעט
 !ןיינ ,ָא .ריא טימ ןעּפעשט וצ ,תועדה-לכל ,טייצ לקיטש ַא
 "..המחלמ עיינ ַא ןיוש ךיז טיירג סע ,'דוע לכואו יתלכא'

 ,"טנעמָאמ, ןיא ןענָאטעילעפ סנַאמטסוי עלַא יװ ,זיא לקיטרַא רעד
 ןבעגעגרעביא .עלעשטיא ןטקה םכדידי הזב יננהו; :ןבירשעגרעטנוא
 ."ןָאזשואי .ב ךרוד קורד םוצ

 ןענעז 1914 ןיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ
 ןוא "טנייה, :ןעגנוטייצ עשידיי ייווצ זיולב ןעגנַאגעגסױרַא עשרַאװ ןיא
 טַאהעג רעירפ ךָאנ ךיז ןבָאה ?ןבעל סָאד, ןוא "דניירפ רעד; .?טנעמָאמ;,
 -טרָאּפסנַארט יד ןענעז המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ .טלעטשעגּפָא
 עשידיי יד .רעווש טסרעסיוא ןרָאװעג ןעגנוטייצ יד רַאפ ןעגנוגנידַאב
 ערעסערג יד ןיא ןטנעגַא יד וצ ןעגנַאגרעד טינ ללכב ןענעז ןעגנוטייצ
 ,טנָאמרעד ןיוש סע ןבָאה רימ יװ ,"טנעמָאמ; רעד .ןרעטנעצ עשידיי
 .אפוג ןליוּפ ןיא טײרּפשרַאפ רעמ ןעװעג "טנייה, םוצ ךוּפיהל זיא
 ץוחמ רענעייל עריא וצ ןעמוקעגנָא רעטכייל רַאפרעד זיא גנוטייצ יד
 ןיא רעבָא ךיז ןבָאה עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ייווצ יד .עשרַאוװ
 עלַא ןשיװצ .ןטײקירעװש-טרָאּפסנַארט תמחמ טינ טלעטשעגּפָא ןכיג
 ןטימעסיטנַא עשיליוּפ יד ןבָאה ,ןדיי ףיוא תוריסמ עקילָאצמוא ערעדנַא
 ןיא ןענעז סָאװ ןעגנוטייצ עשידיי יד ןגעק דלַאװעג ַא ןביוהעגפיוא
 זיא הנווכ יד ."שטייד טעשטעילַאקעצ, ַא יו רעמ טינ ןעמונעג גולפ
 ףסור יד ןופ ןליפעג עשיטָאירטַאּפ-ָאדװעסּפ יד ףיוא ןקריוו ןעוועג
 -ָאקינ טָאה 1915 ילוי ןט-18 םעד :טלעוּפעגסיוא סרעייז ןבָאה ייז ןוא
 עלַא ןלעטשּפָא ןגעו טערקעד ַא ןבירשעגרעטנוא שטיוװעיַאלָאקינ יַאל
 .ןליוּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי

 רעד ףיוא הריזג סטשריפסיורג םעד ךָאנ ןכָאװ יירד עּפַאנק
 ײמרַא עשיסור יד טָאה ,1915 טסוגױא ןט-5 םעד .עסערּפ רעשידיי
 םעד ,רעטעּפש געט ירד .טנָארפ ןשיליוּפ םענופ ןגיוצעגקירוצ ךיז
 טמַא-עסערּפ רעד טרינָאיצקנופ ןיוש עשרַאװ ןיא טָאה ,טסוגױא ןט-8
 יװ עשיליוּפ ,ןעגנוטייצ יד ;טכַאמ-עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד יב
 .ןעניישרעד וצ יינ'ס ןופ גנונעדרָארַאפ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ,עשידיי

 טרָאס םעיינ רָאג ַא ןגָארקעג ןעגנוטייצ עשידיי יד ןבָאה לייוורעד
 רעבָאטקָא ןיא ,טָאה ווָאניײלק ןָאפ "לַארעביל, רעד :ּפָאק ןרעביא ּפַאלק
 ןזומ ןטכירַאב-בַאטש עשטייד יד זַא ,לעפַאב ַא ןבעגעגסיורַא ,5
 עשידיי טימ שטייד ףיוא ןייז טקורדעג ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא
 ןופ ןרָאנעצ יד תמחמ קיטיינ זיא סָאד זַא ,סע טָאה ןסייהעג .תויתוא
 הנווכ עתמא יד .שידיי ןייק טוג טינ ןעייטשרַאפ עסערּפ רעשידיי רעד
 .ךַארּפש רעשטייד רעד וצ ןדיי ןעניואוועגוצ ןעוועג רעבָא זיא

 טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוק וצ טיײהנגעלעג יד טַאהעג בָאה ךיא
 :עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ ןרָאזנעצ עקיטלָאמעד עדייב
 רעשיּפיט ַא ןעװעג זיא רעטשרע רעד .דלָאנרַא רעה ןוא ןייטש רעה
 ןרָאװעג ,ןטייצ סרעלטיה ןיא .רעטעּפש זיא סָאװ ,רעקנוי רעשטייד
 ;חלג רעשיטנַאטסעטָארּפ ַא ןעוועג זיא רעטייווצ רעד ,"רעטיילּואג, ַא
 ןענייטש וצ ךּפיהל זַא ,ןעניימ טנעקעג ןעמ טָאה ןעזסיוא ןייז טיול
 ןענעז ןתמא רעד ןיא .שטנעמ רעטזָאלעגוצ ,רעקיטומטוג ַא רע זיא
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 רעשטַײד רעד ןופ ןטנעגַא ןעװעג ,דלָאנרַא ןוא ןייטש ,עדייב ייז
 ןוא עסערּפ רעשידיי רעד ןגעװ טרימרָאפניא יז ןוא ײצילַאּפ-םייהעג
 ןבָאה ןוא שידיי ןענעיײל טנעקעג ןבָאה עדייב .ןטסילַאנרושז עשידיי
 ןרי:ָארטנָאק ןענעק טינ ןופ דיירסיוא יד .ןענַאטשרַאפ טוג ךַארּפש יד
 ַא ןעװעג זיא ןטכירַאב-בַאטש עשטייד יד ןופ ןעגנוצעזרעביא יד
 .ןגיל רעטושּכ

 רימ .תובוחר ןיא ,1967 גנילירפ ןיא ןברַאטש
 טכפלטנפצרַאפ זיא סַאװ ,"טנעמַאמ,, ןגעוו ייסצ ןיי

 -רוטלוק ןשידיי ןופ עבַאגסיוא ,1956 ,"רבע ןט
 ,רבחמ רעד טקרעמַאב הרעה רעשיפַארגַאילביב רעד ןיא .

 קרַאי-וינ ןיא רַאנימעס ןשיגַאלַאעט ןופ ןוא ָאוויי ןופ ןקעטָא
 .גנוטייצ רעד ןופ גנעגרָאי ,עלופ טשינ ,ענלצנייא זיולב ןענופעג ןעמ טָאה

 קיטילָאּפ ןגעוו ןדער ןוא ןעגנוטייצ ןענעײל סרעגערט עשידיי



 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ "טנעמַָאמ רעד;

 קַאז םהרבא

 ןעוװעג ןענעז עשרַאװ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןלײז-טּפיוה יד
 8 ענדָאלכ ןוא 28 סעקװעלַאנ .'טנייהש רעד ןוא ?טנעמָאמ רעד;
 ןענעז סָאד .עשרַאװ ןשידיי ןיא ןסערדַא עטסרעלוּפָאּפ יד ןעוועג ןענעז
 סָאװ ,סעיצוטיטסניא עבושח רָאג זיב רָאנ ,סעיצקַאדער םתס טינ ןעוועג
 עקיזָאד יד .סַאג רעשידיי רעד ףיוא לָאר עלַאסָאלָאק ַא טליּפשעג ןבָאה
 ,ןדיי ייב גנוניימ עכעלטנפע יד טרימרָאפ ןוא ןפַאשעג ןבָאה ןעגנוטייצ
 טַאהעג טָאה "גנוטייצסקלָאפ, עשידנוב יד .ןטכיש עכעלרעגריב יד יב
 עדייב יד רעבָא :זיירק ןשירַאטעלָארּפ םעד ,רענעייל זיירק ןרעגנע ןַא
 טשרעהַאב ןבָאה ?טנייה, רעד ןוא "טנעמָאמ רעד , ןעגנוטייצ ערעלוּפָאּפ
 ןעוועג .עסַאמ עכעלרעגריב עשידיי עסיורג יד ,סַאג עשידיי עטיירב יד
 ןיא לייוו ,ןעגנוטייצ עדייב ןעמוקניײרַא ןגעלפ סע ןיהּוװ ,רעזייה ךס ַא
 ןענופעג ןוא טכוזעג רָאי ץנַאג ַא ןופ דיי רעד טָאה ןעגנוטייצ עקיזָאד יד
 ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,ןגַארפ עטקיטייװעגנָא ענייז ףיוא הבושת ַא
 !ןרעמונ-קיטיירפ עטרעסערגרַאפ יד ךָאנ טדער רעװ .ןגָארטעגמורַא
 ּוװ ,ןלַאנרושז עקידתמא יװ ןעזעגסיוא טפָא ןבָאה ןרעמונ-קיטיירפ יד
 ,קיטסיצילבוּפ ,דיל ,ןַאמָאר ,גנוליצרעד :בוט לכמ ןעװעג זיא'ס
 -טנעצנָאק ןעוועג ןעגנוטייצ עדייב ןיא ןענעז בגא .'וכו ייסע ,ןָאטעילעפ
 לכב ןעמָאנ-טלעוו ַא טימ רעביירש יד ,רעגָאז-טרָאװ עטסעב יד טריר
 .לארשי תוצופת

 עכעלרעניא בַאטש ןטסערג םעד טַאהעג טָאה ?טנעמָאמ רעד;
 ןוז ןייז ןוא יקצולירּפ יבצ רָאטקַאדער-ףעש םעד ץוחַא .רעטעברַאטימ
 -- רעטעברַאטימ:עיצקַאדער עכעלרעניא ענייז ןשיווצ ןבָאה יקצולירּפ חנ
 ,ןילטייצ ללה :טרירוגיפ -- ןרעצריק ַא רעוו ,דָאירעּפ ןרעגנעל ַא רע
 עטצעל יד) ימלא .א ,רָאטקעּפס .מ ,שטיװָאלַאגעס .ז ,גרעבמָאנ .ד .ה
 ר"ד ,(לאונמע) ןַאמטפעה ףסוי ,(המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ייווצ
 רעד) לעקנוט ףסוי ,יקסדָארָאגַאז .ח .י ,יקצינּפוטס .י .ש ,בילטָאג עשוהי
 יקסנילרַאק רעב ,(עלעשטיא -- ןָאזשואי .ב) ןַאמטסוי השמ ,(רעלעקנוט
 ייוצ עטצעל יד) עבלַאװש .נ ,ןרָאהשריה .ש ,עלרעּפ עשוהי ,(סוינילרַאק)
 םהרבא ,רעביב המלש ,("דנַאלגעשּפ שַאנ; ןיא רעטעברַאטימ קיטייצכיײלג
 י.י ,שטיוװָאניליכ ןויצ-ןב ,יקסוָאנַאי לאומש ,ווָאקרוט קרַאמ ,קַאז
 יקסווָארּפָאק .י ,ןַאמענעל ןָאעל ,ןַאמפַארג םהרבא ,ָארִיּפש קחצי ,סוּפָארּפ
 .מ .י ,ץירוס לאכימ ,ץַאק סחנּפ ,(עשטנָאב) דלעפנעזָאר םהרבא ,(יקסעל)

 ףלָאװ ,תפי הדוהי .בילטָאג .ש ,ןיטסעק עּפיל ,רענזיוּפ .י .י ,ןיורב
 .ז .א ,ץנַארעמָאּפ .א ,גרעברעבליז ילתפנ ,ןײטשנרָאב קחצי ,ןַאמלעגיּפש

 קעלָאב ,דניקנייפ המלש ,ןַאמלערעּפ רשָא ,יקסמירק .מ ,קרַאמ רעב ,ןהכ
 ןָאסלעכימ .מ ,(ןרעטרָאּפער-יײצילָאּפ --- ייווצ עטצעל יד) גרעברעבליז
 .ןורכז ןופ סױרַא רַימ ןענעז סָאװ ,ערעדנַא רעכיז ןוא שטיוװָאכָאנַאכ .ז .א

 -גימע טָאה'ס רעוו .רעצריק רעװ ,רעגנעל רעוװ : טגָאזעג ןביוא יו
 ןפיוא -- רעװ ןוא גנוטייצ רעדנַא ןיא רעוװ ,דנַאל רעדנַא ןַא ןיא טריר
 ...תמאה םלוע

 "טנעמָאמ, ןיא ןבָאה רעטעברַאטימ עליבַאטס עכעלרעניא יד רעסיוא
 -עטלעז רעװ ,רעטּפָא רעװ -- ןטעברַא ערעייז טקורדעג שיטַאמעטסיס
 םכילע םולש ,םירפס רכומ עלעדנעמ :ןדָאירעּפ ענעדישרַאפ ןיא -- רענ
 ףסוי ,ןעזייר םהרבא ,(ךיז טייטשרַאפ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ)
 ךורב ,גרעבנעסַײװ .מ.י ,םיױבטסַאמ לאוי ,רואינש ןמלז .,ושָאטַאּפָא
 -טישז םייח ר"ד ,רעגינ .ש ,ןייבשריה ץרּפ ,יקסווַאטס השמ ,ןַאמזַאלג
 רָאסעּפָארּפ ,קישטנָארָאה ןועמש ,יקסניטָאבַאשז רימידַאלװ ,יקסווָאל
 קחצי ר"ד ,ןַאבַאלַאב ריאמ .ּפָארּפ ,רעּפיש קחצי ר"ד ,ןָאסרואינש לשיפ
 ,ןָארטיצ .ל.ש ,רענוּפײל .י ר"ד ,ךײרטשנעטָאר .פ ר"ד ,טרַאבצרַאװש
 ןעזייר הרש ,יקצולירּפ -- .ד ַאלוַאּפ ,ןילטייצ ןרהא ,שיזימ והיתתמ

 ,גרעבנעגייפ לחר ,ןָאסלעגרעב דוד ,רעגנַאמ קיציא ,ןָאזרעדָארב השמ

 ,ןַאמטכעש .י ר"ד ,ןַאמסקילג .א ר"ד ,םיובנעסינ .י ברה ,ןַאמסָארג ריאמ

 ,קנערפ .נ .ע ,גרעבנירג יבצ ירוא ,יקציטַאימעס םייח ,ןייטשלעקניפ ָאעל
 ,ןַאמלָאװ .ל .י ,קינלַארָאק .א ר"ד ,יקסדָאגױוװ בקעי ר"ד ,סיװעשַאב קחצי

 .ליפ ןוא ןַאמרַאלק ףסוי ,במָארַאז .ש ,קַאיװַאשרַאװ הדוהי .סקַאווירט .י
 ,בגא .תחא המישנב ןענעכערוצסיוא ךעלגעממוא זיא סָאװ ,ערעדנַא ליפ
 ןופ גנעגרָאי עלַא יד ןגוא יד רַאפ ןבָאה טזומעג ןעמ טלָאװ וצרעד
 ןייז לחומ ןזומ רימ ןלעװ עטיוט יד ייס ,עקידעבעל יד ייס ."טנעמָאמ;
 ןעװעג ךָאד ןענעז ?טנעמָאמ, ןטימ .ןעמענ ערעייז ָאד ןזָאלכרוד רַאפ
 ענעדישרַאפ ןופ ייס ,ןליוּפ ןופ ייס ןשטנעמ-ןעּפ רעקילדנעצ ליפ ןדנוברַאפ
 טַאהעג ?טנעמָאמ , רעד טָאה םוטעמוא .ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל ערעדנַא
 .רעטעברַאטימ ענעריווושעג ענייז

 רעשיטסינויצ רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה ?טנייה; רעד ביוא
 רעד זיא ,זָאיציפָא רעשיטסינויצ ַא יװ ןטלָאגעג טָאה ןוא עיצַאזינַאגרָא
 -לארשי-ללכ ,עלַאנָאיצַאנ-שיאייטרַאּפמוא ןַא ןעוועג וימי לכ ?טנעמָאמ,
 סָאװ ןגעוו ,עזַאפ רעטצעל ןייז ןיא ץוח ַא -- וימי לכ .גנוטייצ עקיד
 קירעיױרט ַא זיא'ס .ןלײצרעד וצ רעטייו ןעמוקסיוא רימ טעװ סע

 רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ ןרעװ ןבירשרַאפ זומ סע רעבָא ,לטיּפַאק

 .ןליוּפ ןיא עסערּפ
 ענייז טַאהעג ,םי רעד יו ױזַא ,טָאה ?טנעמָאמ, ןופ שזַאריט רעד

 רוטקנוינָאק רעד ןָא טדנעװעג ךיז טָאה סָאד .ןסולפּפָא ןוא ןסולפוצ
 ןעוועג .ןבעל ןשידיי םעניא ןרָאטקַאפ ייר רעצנַאג ַא ןופ ,טייצ רעד ןופ
 .ןרַאלּפמעזקע 150,000 וצ ןעגנַאגרעד זיא "טנעמָאמ , רעד ןעוו ,ןטייצ
 טָאה סָאװ ,וועיק ןיא סעצָארּפ-סילייב ןתעב ,1913 ןיא ןעוועג זיא סָאד
 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ .טלעוו עשידיי עצנַאג יד טמערוטשעגפיוא
 ולא; טכיירגרעד טָאה גנוטייצ "ד זעװ ,דָאירעּפ רעצרוק ַא ןעוועג ךיוא זיא
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 טָאה "טנעמָאמ , ןטימ .ןרַאלּפמעזקע 100,000 בורק ןופ שזַאריט ןשּפיה
 ךיוא ןעוועג סע זיא לָאמַא ."טנייה , רעד טריזילַאוװיר טכיזניה רעד ןיא
 "ןסירעגנָא, ןבָאה סָאװ ,ןענַאמָאר עקידנענַאּפש עטכייל ןופ קיגנעהּפָא
 -ַאמָאר עקידנענַאּפש יד ןופ עדָאמ יד .רענעײל-ןסַאמ םעד ןגיוצעגוצ ןוא
 רעטשרע רעד רַאפ ןופ ךָאנ טמַאטשעג טָאה עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןענ
 טָאה ןַאקצַאי .י .ש ?טנייה, ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוו -- המחלמ-טלעוו
 -ונעגנייא ןוא דרָאקער ןגָאלשעג ("דניז ןופ ץענ ןיא;) ןַאמָאר-דנוש ַא טימ
 טנָאקעג טינ ןפוא םושב ןַאד טָאה "ןבעל רעזדנוא, רעד .סַאג יד ןעמ
 ַאזַא טימ ןוא .קילעטשרעטניה ןבילבעג זיא ןוא "טנייה ,, םעד ןגָאיכָאנ
 טנָאקעג טינ םכילע םולש וליפא טָאה ,"דניז ןופ ץענ ןיא, יװ ,?עקצַאצ;
 םעד ןופ "רעכַאמ, רעד רעדָא ,רבחמ רעד זַא ,עװַאקעשט ...ןרירוקנָאק
 רעביירש רעשידיי ןוא רעשיערבעה רעד ןעוועג זיא ןַאמָאר-דנוש ןקיזָאד
 ַא ןפורעגסורַא ותעשב טָאה ןַאמָאר רעקיזָאד רעד .שטיװָאבוקַאי .ל.א
 .ל.ש) דליװנַאװ .מ .ןזירק עשירַארעטיל עשידיי יד דצמ עיצקַאער
 ןגעק טעלפמַאּפ ןשירעסײררעטנורַא םענעּפָא ןַא טימ סױרַא זיא (עוװַאק
 ןגעוו עשידנוש עקיליב יד ףיוא טזָאלעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןענַאקצַאי
 טַאהעג ָאי טָאה למוט רעד .רענעייל ןשידיי םעד טריזילַארָאמעד ןוא
 ,רעדילָאס ןרָאװעג ןענעז ?טנייה, ןיא ןענַאמָאר עקידרעטייוו יד .הלועּפ ַא
 ןיש טָאה ןענַאמָאר ערעטכייל ןופ עדָאמ יד רעבָא ..."רעקידתועינצ;
 .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא רדסכ ןטלַאהעגנָא

 -- ןעגנוטייצ עדייב ךיז ןבָאה תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ךיוא
 רעקיזָאד רעד ןָא ןטלַאהעג -- "טנייה; רעד ןוא "?טנעמָאמ, רעד
 ןעמונעגנייא ןוא ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה ?טנעמָאמ,, ןיא ."עיצידַארט;
 םינָאדװעסּפ) "ךעלדנרעטש יירד , ןופ "ּפָארַא גרַאב, ןַאמָאר רעד סַאג יד
 םעד טּפַאכעג, טָאה עלרעּפ .(עלרעּפ עשוהי רעקיאַאזָארּפ ןטנַאקַאב ןופ
 .סנירענעייל יד רקיע רעד ,רענעײל םעד טנַאּפשעג טָאה ןוא "טינש
 םיוק ךיז ןגעלפ ןוא םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןענעייל סע ןגעלפ ןעיורפ
 ַא ענייא ןעוו ,לַאּפ ַא ןעוועג .ךשמה ןקידנגרָאמ ןפיוא ןטרַאװרעד
 ןעגנולקעג טָאה ,עיצקַאדער ןיא ןטנַאקַאב ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,יורפ
 טימ ןרָאװעג זיא סע סָאװ ןגָאז ריא לָאז רע טכַאניײב לָאמניײא םיא וצ
 ריא טָאה טייקירעגיינ יד ..לטיּפַאק ןקידרעטייו ןיא דלעה ןסיוועג ַא
 טכַארבעג טָאה ןַאמָאר רעקיזָאד רעד ..ןרעוװ ןפָאלשטנַא טזָאלעג טינ
 .רענעל ךס ַא ?טנעמָאמ , םעד

 -קיטיירפ יד ןיא ןקורד ?טנעמָאמ, רעד טגעלפ טייז רעדנַא רעד ןופ
 ןיא ןעגנולייצרעד ערעסערג ןוא ןענַאמָאר עשירַארעטיל ךיוא ןרעמונ
 ןמלז ןעמונעגסיוא קרַאטש ןבָאה עירעס רעקיזָאד רעד ןופ .םיכשמה
 ןייז רקיע רעד ןוא תוישעמ רעווָאלקש ענייז ,"ערדנַאּפ חנ, סרואינש
 -עטיל ַא ןיא ןבירשעג ,"יבר רעד ןוא רסיק רעד; ןַאמָאר רעשירָאטסיה
 רעשירואינש טכע טימ טרעפעפעגוצ זייוורעטרע ,ליטס ןטריניפַאר שירַאר
 ...עירעטנַאקיּפ

 ןעמַאר יד ןיא דימת ןטלַאהעג ךיז "?טנעמָאמ, רעד טָאה ללכב
 ןעניז ןיא טָאה יקצולירּפ יבצ .גנוטייצ רעדילָאס רעטסנרע ןַא ןופ
 ,רעביטש עזעיגילער עשידיי יד ,ןזיירק עשיסקָאדָאטרָא יד ךיוא טַאהעג

 קַאז םהרבא

 סָאװ ,ןענילטיײצ ללה ץוחַא .ןעמוקעגניירַא זיא "טנעמָאמ,; רעד ןיהּוװ
 ךיוא ןבָאה ,קיטַאמעט רעזעיגילער ןופ ןעוועג טפָא ןענעז םירמאמ ענייז
 הדוהי ןופ יצ ,םיובנעסינ קחצי ברה ןקסע-"יחרזמ, םענופ םירמאמ יד
 הרות טימ טקעמשעג ןבָאה ;ןָאט ןזעיגילער ןיא ןגָאלשעגנָא דימת תפי
 ,קיטכיזרָאפ ןעוועג דימת רָאטקַאדער רעד זיא אמעט יאהמ .ל"זח ירבד ןוא
 ...?ןטיײקטיײשרַאפ, ןייק ןּפַאכנײרַא טינ ךיז ןלָאז גנוטייצ רעד ןיא זַא

 ,עלעװָאנ ַא עניימ רָאטקַאדער םעד טנעיילעגרָאפ לָאמניײא בָאה'כ
 טרָא ןײא ןיא טרָאד זיא ."טנעמָאמ, ןיא ןייג טפרַאדעג טָאה סָאװ
 ןקָאלג יד ןבָאה טכַאנרַאפ םענעי ןיא, :סוסַאּפ ןימ ַאזַא ךרעל ןעוועג
 יבצ ןָא ךיז טפור ."ןעגנולקעג קירעיורט ענדָאמ רעטסיולק ןסייוו ןופ
 :יקצולירּפ

 טשינ סע ךיז טסַאּפ סעּפע ?"רעטסיולק ןסייוו ןופ ןקָאלג; --
 ?רעגייטש ַא ,םיובנעסינ ברה ףיורעד ןגָאז טעװ סָאװ .?טנעמָאמ, ןרַאפ
 ...?טַאנָאיסנעּפ ןופ לקעלג סָאד, :רעביא רעסעב טכַאמ

 בָאה ןוא ןעגנַאגעגנײא טינ ףיורעד ןיב ךיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ףבירשעג יז בָאה ךיא יװ ,עזַארפ יד ןייגכרוד לָאז סע זַא ,טלעוּפעג
 טלָאװ "גנורעסעבסיוא; ַאזַא זַא ,ןעזעגנייא דלַאב טָאה רָאטקַאדער רעד
 ...קסעטָארג ןעמוקעגסיורַא

 עכעלרעניא עריא ןבעגעגוצ גנוטייצ רעד ןבָאה םינּפ דילָאס ריא
 ןיא יוװ ,קיטסיצילבוּפ רעד ןיא רעגָאז-טרָאװ יד ,רעטעברַאטימ עבושח
 -קיטיירפ עטרעסערגרַאפ יד .קיטסיאייסע רעד ןיא יװ ,רוטַארעטיל רעד
 טימ ןה ,קיטסיצילבוּפ רעכייר רעייז טימ ןה ןרינָאּפמיא ןגעלפ ןרעמונ
 .קיטירק-רעטַאעט ןוא -רוטַארעטיל רעד טימ ןה ,קיטסירטעלעב רעייז
 "טנעמָאמ, רעד טָאה קיטירק-רעטַאעט ןוא -רוטַארעטיל ךייש סָאװ
 ,"קרעוו ןוא ןשטנעמ/, .נ.א טייז עשירַארעטיל עלעיצעּפס ַא טריפעגנייא
 טקורדעג ךיז ןבָאה טייז רעקיזָאד רעד ןיא .סוינילרַאק .ב ןופ טריגַאדער
 לָאמַא .המודכו ןעייסע ,סעיזנעצער-רעטַאעט ,רעכיב ןגעוו ןעגנוצַאשּפָא
 ןופ יצ ,רעגנַאמ קיציא ןופ דיל ַא טימ ןרָאװעג טריצַאב טייז יד זיא
 זיב טריגַאדער טייז עקיזָאד יד טָאה סוינילרַאק .ב .טעָאּפ רעדנַא ןַא
 קיטייצירפ םיא טָאה טײהקנַארק ערעוװש ערַאבלײהמוא ןַא .5
 טייז יד זיא 1935 טניז .1936 ןיא ןבעל ןופ ןעמונעגוצ ןוא טרעצרַאפ
 יד ןופ רעביירש םעד ךרוד ןרָאװעג טריגַאדער "קרעוו ןוא ןשטנעמ,
 .תורוש

 -שיאייטרַאּפמוא ןַא ןעוועג זיא ,טנָאמרעד ןביוא יו ,"טנעמָאמ, רעד

 -שידיי עלַא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענעז ריא ןיא .גנוטייצ עלַאנָאיצַאנ

 ןעגנוריטַאש עלַא רַאפ ענובירט ַא ןעוועג זיא יז .ןעגנוטכיר עלַאנָאיצַאנ
 גנוטייצ ַא .עמערטסקע-שיטסיקניל יד ץוחַא ,עלַא -- ,ןבעל ןשידיי ןיא
 .ןזירק עכעלרעגריב עשיטַאבעלַאב יד רַאפ ,רָאי ץנַאג ַא ןופ ןדיי רַאפ
 -ָאעדיא ייווצ קורדסיוא םוצ ןעמוקעג "טנעמָאמ/ ןיא ןענעז בור יפ לע
 ןענעז ןעגנוטכיר יד טָא רַאפ דוסי רעד .םזיקלָאפ ןוא םזינויצ : סעיגָאל
 יקצולירּפ יבצ .יקצולירּפ חנ ןוא יבצ --- ןוז רעד ןוא עטַאט רעד ןעוועג
 ןרָאי עשיליכשמ עגנוי ענייז ןופ ךָאנ ןויצ בבוח רעטלַא ןַא ןעוועג זיא
 ןשירַאצ ןטלַא ןיא רעטעּפש ןוא ץינעמערק טָאטש-ןריובעג ןייז ןיא
 "טנעמָאמ , רעד זַא ,ןעוועג עיּפשמ ךיוא רע טָאה ַאזַא יו ןוא ,גרוברעטעּפ



 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ "טנעמָאמ רעד,

 סע ןכלעוו טימ ,לַאעדיא ןשיטסינויצ ןרַאפ ענובירט ַא יװ ןעניד לָאז
 .רעטעברַאטימ לייט ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז

 ייר רעטשרע ןיא "טנעמָאמ, ןיא ןטָארטרַאפ ןבָאה םזיקלָאפ םעד
 .י .ש ,גרעבמָאנ .ד .ה רעטעברַאטימ-עיצקַאדער יד ןוא יקצולירּפ חנ
 רעקנעד רעד .דנַא .א ץירוס לאכימ .וודַא ,ןרָאהשריה .ש ,יקצינּפוטס
 -שיטסיקלָאפ ןעוועג זיא -- לָאר רעשיטסיצילבוּפ ןייז ןיא --- ןילטייצ ללה
 ןָא רעבָא :םזילַאירָאטירעט םוצ טגיינעג ךיוא לָאמַא ;קידלארשי ללכ
 ןילטייצ ךיז טָאה ללכב .גנוגעווַאב רעקיזָאד רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא
 -סיוא דימת טָאה רע .ײטרַאּפ ןייא ןופ ןעמַאר יד ןיא ןסָאלשעגנייא טינ
 ןיא ןביוהרעד ןוא ןייש זיא סָאװ ,ץלַא וצ טפַאשביל ןייז טלַארטשעג
 ןרעפיל טגעלפ רע סָאװ ,ןעלקיטרַא-טייל ייווצ ענייז ןיא .ןבעל ןשידיי
 עקידעכָאװ עלעוטקַא ףיוא ןריגַאער רע טגעלפ ,ךָאװ רעד ןטימ ןיא
 -קיטיירפ יד ןיא םירמאמ יד ןופ קיטַאמעט ןייז רעבָא :ןעגנוניישרעד
 עקידתוינחור עשידיי רקיע רעד טעמדיוועג ןעוועג ןענעז ןרעמונ עקיד

 ללה קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ָאד .ןעמעלבָארּפ עשיזיפַאטעמ ,םינינע
 .טסינַאמוה רעסיורג ןוא רעקנעד רעשידיי רעד ןילטייצ

 ענייז טַאהעג טָאה "?טנעמָאמ, ןיא רעביירש עטמירַאב יד ןופ רעדעי
 :ןענילטייצ ללה ןופ דיסח ַא ןעוװעג זיא'ס רעװ .רענעייל ענעריווושעג
 "ןסעומש עקידעכָאװ; עקידתוחקּפ ענייז ןופ -- ,וגרעבמַאנ ןופ רעװ
 ,טסנוק ןגעוו ןעייסע סיקצולירּפ חנ ןופ רעװ :ןרעמונ-קיטיירפ יד ןיא
 "ןסעומש עשיטילָאּפ, סעלעשטיא ןופ רעװ :'וכו קיטסיווגניל ,רעטַאעט
 ךעלרעלעט ףיוא טגיילעצ ,טשטייטעגסיוא טָאה רבחמ רעד עכלעוו ןיא
 :ךָאװ רעד ןופ קיטילָאּפ יד רעגייטש ןקידשרדמ-תיב ןכעלשידיי ןפיוא
 יד ןופ יצ ,"ערדנַאּפ חנ; ןופ ,תוישעמ רעווָאלקש סרואינש ןופ רעוו
 ןבָאה ןעיורפ ."יבר רעד ןוא רסיק רעד, ןופ ךעלטיּפַאק עקידנּפַאכרַאפ
 :ןעגנולייצרעד עשיטנַאמָאר עטכייל סעשטיװָאלַאגעס .ז טנעיילעג ןרעג
 ,ןענָאטעילעפ ,סעקסערָאמוה סרעלעקנוט ןופ טַאהעג האנה טָאה'ס רעוו
 ענייז טימ רעביירש רעדעי ."לגיּפש ןעמורק; ןייז ןופ ןוא סעידָארַאּפ
 .רענעייל ענייז טימ ,רערערַאפ ,םידיסח

 ןיא ךיוא לָאמַא טליפרעד רעטסעמ ןקיזָאד םעד טָאה "טנעמָאמ, רעד
 (עלעשטיא) ןָאזשואי .ב ןעוו ,1925 ןיא ןעוועג זיא סָאד : ןיז ןוויטַאגענ
 טסינָאטעילעפ-רעביירש רערעלוּפָאּפ רעייז רעד ."טנייה, ןיא רעבירַא זיא
 ןופ שזַאריט רעד .רענעיײל טנזיוט עכעלטע ןגיוצעגטימ ךיז טימ טָאה
 ןופ טעשזדוב ןיא ןליפ טזָאלעג ךיז טָאה'ס ןוא ןלַאפעג זיא ?טנעמָאמ,
 ,רעטעּפש טשרע "?טנעמָאמ ,, רעד טָאה שזנַאװער ןסיורג ַא .גנוטייצ רעד
 רעירפ םיא וצ רעבירַא ןענעז "טנייה, ןופ ןעוו טַאהעג ,1935 רָאי ןיא
 ר"ד .יקסניטָאבַאשז רימידַאלװ םעדכָאנ ץרוק ןוא בילטָאג עשוהי ר"ד
 עיצקַארפ-"תונבל תע; ןייז ןופ רענעייל לָאצ ַא ןגיוצעגטימ טָאה בילטָאג
 -ָאיזיװער רעד ןופ םידיסח ענייז טכַארבעג טָאה יקסניטָאבאשז .לוו ןוא
 רילָאק וייז ןבעגעגוצ טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי .גנוגעווַאב רעשיטסינ
 ...?טנעמָאמ , ןקירילָאק-ליפ םעד

 טנעמָאמ, ןופ גנומענרעטנוא יד טָאה רָאי עטוג ןביז יד ןיא
 ףניפ יד .ןייגליוו טזָאלעג ךיז ('ַאסַארּפ ַאשַאנ, גַאלרַאפ לעיציֿפָא)
 םייח ,גרעברעבליז רזעילא .יקצולירּפ חנ ,יקצולירּפ יבצ) רעמיטנגייא
 -שדוח עטעפ ןעמונעגסיױרַא ןבָאה (יקסנַאשזורּפ םהרבא ןוא יקסנַאשזורּפ
 ןטימ ןיא ךיוא לָאמַא רעדָא ,רָאי ףוס ןדנעדיוויד ץוחַא ,ןטלַאהעג עכעל
 ןבָאה ןלַאנָאסרעּפ יד ךיוא ...קיטיינ רַאפ ןענופעג ןבָאה ייז ןעוו ,רָאי
 -ָארּפ יד טגרָאזעג ןיוש ןבָאה רַאפרעד .ןעניול עקידהשקשינ ןעמוקַאב
 -- ןייארַאפ-רעקורד רעד ןעוועג זיא רעטסומ ַא .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפ
 טלעטשעגנייא טָאה ןייארַאפ-רעקורד רעד .323 ענלעיזד ףיוא ?גנוטסעפ} יד

 יקצולירּפ הנ

 ןטסיקלָאפ יד ןופ רעריפ
 "טנעמָאמ , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער ןוא

 ןיא .לַאנָאסרעּפ-רעקורד ןוא -רעצעז ןרַאפ ןפירַאט עקידובכב רָאג
 טָאה סע לפיוו טנידרַאפ טינ עשרַאװ ןיא ןעמ טָאה ךַאפ םוש ןייק
 ןלַאמרָאנ םעד ץוחַא ."טנייה, ןיא ןוא ?טנעמָאמ, ןיא רעצעז ַא טנידרַאפ
 ..רַאפ ןוא "ןהעש-רעביא; רַאפ טנידרַאפ רעצעז רעדעי טָאה ןיול
 .ךיילג וצ דלָאג טימ ןעוועג זיא טונימ-סטעברַא עדעי ..."ןטינימרעביא;
 ,'טנעמָאמ, ןופ רעצעז רעשידיי ַא, :טלציוועג עשרַאװ ןיא ךיז טָאה'מ
 .."רעטסינימ ַא ןופ רעמ טנידרַאפ ,'טנייה, ןופ יצ

 רעד ןיײגוצכָאנ טימַאב ךיז ןבָאה ןייארַאפ-רעקורד ןופ רעטסומ ןכָאנ
 -ידניס רעד ןוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל םייב טַאר רעלענָאיסעּפָארּפ רעשידיי
 ןענעז רעביירש רעבָא .עטלעטשעגנָא-עיצַארטסינימדַא יד ןופ טַאק
 בור סָאד ןעמ זיא ,גנומענרעטנוא רעד יבגל "םינלזג; ערענעלק ךָאד
 לסיבַא ןבילבעג ייז ןענעז םורַא ױזַא ןוא תוחנה ףיוא ןעגנַאגעגנייא
 .קילעטשרעטניה

 עיצקעס ַא ןעוועג זיא סָאװ ,טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעשידיי רעד
 -ָאיסעּפָארּפ ןייז טָאה ,טַאקידניס-ןטסילַאנרושז ןשיליוּפ םענײמעגלַא ןופ
 ןשידיי ןיא ןפירַאט יד ןופ עזַאב רעד טיול טעברַאעגסיוא סוטַאטס ןלענ
 ןיול ַא טמוקַאב גנולײטּפָא ןַא ןופ רָאטקַאדער ַא :לשמל .ןייארַאפ-רעקורד



86 

 רעטעברַאטימ רעשינכעט ַא ;(ןיול רעטסכעה רעד) שזַאטמַארטעמ ַא ןופ
 ןעװעג זיא סָאד .טסיּפיטָאניל ַא יו -- (רָאטקערָאק ,רעצעזרעביא)
 -ןרַאטס ךיוא עיצקַאדער ןיא ןעוועג ןענעז ָאטקַאפ-עד .םומינימ רעד
 עטסכעה יד .ןפירַאט עלַאקידניס יד ןגיטשעגרעביא ןבָאה סָאװ ,ןעניול

 -- טלַאהעג ןימ ַאזַא .ןָאזשואי .ב ןוא ןילטייצ ללה ןעמוקַאב ןבָאה ןטלַאהעג

 ."טנייה, ןיא רעטעּפש ןעמוקַאב ןָאזשואי טָאה -- ןרעסערג ַא ךָאנ רשפא

 עכעלטע טכַארבעגטימ ךָאד רע טָאה :טניױלעג "טנייהא םעד טָאה סע

 רעד ןעוו ,טייצ-עיצַאלפניא רעד ןיא ..."טנעמָאמ , ןופ רענעייל טנזיוט

 -ַאטױא ךיז ןבָאה ןעניול יד ןוא ןלַאפעג קרַאטש זיא יטָאלז רעשיליוּפ

 ןגעוו טמַא ןשיטסיטַאטס ןופ ןיטעלויב ןכעלשדוח ןטיול ןביוהעג שיטַאמ
 יד ןופ קורד ןטיול ןוא ,טייז ןייא ןופ ,תורקי םענופ גנורעגייטש רעד
 -טימ ַא טגעלפ -- ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ןעניירַאפ עלענָאיסעּפָארּפ
 -ריּפַאּפ קַאּפ ןצנַאג ַא טימ עסַאק ןופ ןײגקעװַא ךָאװ עדעי רעטעברַא
 רעטעברַאטימ רעכעלטיא טָאה ,ןײרַא טינ טלעג סָאד זיא שַאט ןיא .טלעג
 ..גנוטייצ ַא ןיא ןעלקיוונייא טלעג-ריּפַאּפ סָאד טזומעג

 "טנעמָאמ, ןופ טעשזדוב רעד טָאה ןטלַאהעג ענעלָאװשעג יד ץוחַא
 יירד עלַא ןיא ןלַאנָאסרעּפ עקידנסקַאװ ץלַא יד טקיטסעלַאב קרַאטש
 ןעמעוו ,ןדילַאװניא ןוא עקנַארק יד ןעוועג םרוג ןבָאה סָאד .ןעגנולײטּפָא
 רעד .ןעניול עלופ יד ןלָאצ רדסכ טזומעג טָאה גנומענרעטנוא יד
 קיסיירד ַא רעכעה ןופ ןענַאטשַאב זיא ןיײלַא לַאנַאסרעּפ-עיצקַאדער
 יד ןיא ןלַאנָאסרעּפ יד ןסקַאװעצ ךיוא ךיז ןענעז ױזַא .רעטעברַאטימ
 .עיצידעּפסקע ןוא יירעצעז ,עיצַארטסינימדַא ןיא :ןעגנוליײטּפָא ערעדנַא
 וצ -- לרעטצנעפ-עסַאק םעד וצ ןעמוקוצ ןגעלפ ךָאװ עדעי זַא יוזַא
 טרעדנוה יד ייב (ןירעגעווש סיקצולירּפ יבצ) ַאװע ןירעריסַאק רעד
 ! ןָאזרעּפ

 ַא טימ ןדנוברַאפ ןעועג זיא סָאד -- רעטעברַאטימ ַא ןגָאזּפָא
 ןלָאצסױא טפרַאדעג ןטגָאזעגּפָא םעד טָאה'מ .גנוקידעשטנַא רעלַאסָאלָאק
 .טעברַא רָאי ןדעי ןופ שדוח ַא סולּפ םישדח 9 ןופ ןיול םעד : ןדנ ןצנַאג ַא
 ...ןסקַאװעג לַאנָאסרעּפ רעד זיא םורַא ױזַא

 יד ןופ ןרַארָאנָאה עקידהשקשינ יד ןפָארטַאב ןבָאה לפיוו טנייה
 רעסיורג רעד ןופ ןוא ?רעטעברַאטימ ענעעזעגנָא עשידנעלסיוא עלַא
 בַאטש ַא שממ טַאהעג טָאה ?טנעמָאמ, רעד ?ןטנעדנָאּפסערָאק לָאצ
 -ןָאּפסערָאק .לארשי תוצופת ןופ ןרעטנעצ עלַא ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק
 -עיצקַאדער רענעזעוועג) ימלא .א .ןטסילַאנרושז עשינעמכַאפ -- ןטנעד
 -עג שיטַאמעטסיס טָאה (?טנעמָאמ, ןופ גנודנירג רעד ייב רַאטערקעס
 טנידַאב טָאה ימלא רָאנ טינ ןוא .עקירעמַא-ןופצ ןופ ווירב טרעפיל
 ןוא רַאלַאמס .ב ,קנערפ .נ.ע ךיוא .בושי ןשידיי ןסיורג ןקיטרָאד םעד
 ןַאמרעה .ןצנעדנַאּפסערָאק ערעייז טימ טצנַאגרעד ךיז ןבָאה ערעדנַא
 טעמכ טגעלפ רָאנ ,ווירב ןקיש רָאנ טינ טגעלפ (ןילרעב ןופ) טעוװס
 טייטשרַאפ) ןָאפעלעט ןכרוד תועידי עקיטכיוו ןבעגרעביא גָאט ןדעי
 ןַאמלָאװ .ל .י ,שטיווָאנרעשט .ש .(ש"י ןרעלטיה זיב ,1923 זיב ,ךיז
 .מ .א :לארשי-ץרא ןופ ווירב ןוא ןעלקיטרַא ןרעפיל ןגעלפ ערעדנא ןוא
 ,ןיוו ןופ -- רעגיט ,גַארּפ ןופ --- ןָאזפרָאד .י .ש ; ןָאדנָאל ןופ -- רעזייק
 .ערעדנַא ליפ ,ליפ ןוא םיור ןופ -- רערעלניילק

 קַאז םהרבא

 ןופ --- ןַאלּפַאק חסּפ :שזדָאל ןופ -- ןַאהַאק רַאזַאל :אפוג דנַאל ןיא
 ןוא גרעבמעל ןופ --- בילטָאג .ש ,ענליוו ןופ --- ןָאק .ּפ ;קָאטסילַאיב
 .ןרעטנעצ עשידיי ערעדנַא ליפ ןופ ױזַא

 לעיצעּפס ןקישסױרַא ?טנעמָאמ; רעד טגעלפ ןלַאפיַארטסקע ןיא
 -טרַאבצרַאװש םולש ןתעב ןעשעג זיא יױזַא .דנַאלסיוא ןייק רעטעברַאטימ
 רעכעלרעניא רעד ןרָאװעג טריגעלעד זיא סע ןיהּוװ ,זירַאּפ ןיא סעצָארּפ
 -שיזיוצנַארפ רעטוג ןוא טסילַאנרושז רעשימַאניד רעד ,רעטעברַאטימ
 גרעבמעל ןיא סעצָארּפ-רעגייטש ןתעב .(יקסווַארּפָאק) יקסעל .י רענעק
 ןטכירַאב עכעלריפסיוא ץוחַא סָאװ ,ןַאמּפַארג .א ןרָאװעג טקישעג ןיהַא זיא
 ןדעי ךיוא רע טגעלפ ,ןרעפיל טגעלפ רע סָאװ ,לַאז-טכירעג םענופ
 גנַאג םעניא ןטנעמָאמ עטסקיטכיװ יד שינָאפעלעט ןבעגרעביא טכַאנרַאפ
 עשיליוּפ עצנַאג סָאד טריזירטקעלע יו טָאה סעצָארּפ רעד .סעצָארּפ ןופ
 סָאד זַא ,טלָאװעג זײרּפ ןדעי רַאפ טָאה עיפַאמ עשיקעדנע יד .םוטנדיי
 ןדרָאמרעד וצ ווּורּפ ןטשרמולכ ןרַאפ ןרעגייטש ןטּפשמרַאפ לָאז טכירעג
 .רעקינייוו טינ ןוא רעמ טינ .יקסווָאכעשטיָאװ טנעדיזערּפ ןשיליופ םעד
 םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןגרָאמירפ ןדעי טרַאװעג דיי רעדעי טָאה
 טרָאװלדיז ַא ןעוװעג ןיוש זיא ,"רעגייטש; .גנוטייצ רעשידיי ַא ףיוא
 ערעטצניפ יד דצמ ,סַאג רעשיליוּפ רעטעשויעצ רעד דצמ ןדיי ןגעק
 ..ןדיי ףיוא םָארגָאּפ ַא ךָאנ טשלחעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע

 טָאה --- ?טנעמָאמ , ןופ רָאנ טינ ןוא --- ?טנעמָאמ/ ןופ שזַאריט רעד
 סָאד ןוא ןביוהעג קידנטיײדַאב ךיז ןכָאװ עקידנענַאּפש טקיזָאד יד ןיא
 .סַאג רעשידיי רעד ףיוא עיציזָאּפ ןייז טקיטסעפרַאפ רעמ ךָאנ טָאה
 טָאה "טנעמָאמ, ,רעשיאייטרַאּפרעביא רעדָא ,רעשיאייטרַאּפמוא רעד
 םוצ ןעמוקעג ןענעז םיא ןיא לייו ,ןזיירק עלַא ןיא םידיסח טַאהעג
 רעזעיגילער רעד וליפַא ,ןעגנוריטַאש עלַא ,ןעגנוטכיר עלַא קורדסיוא
 ןיא טקורדעג ךיוא ךָאװ עדעי ךיז ןבָאה טייצ ערעגנעל ַא .רָאטקעס
 ליפ ןבָאה םורַא ױזַא .םיובנעסינ .י ברה ןופ םירמאמ יד ?טנעמָאמ;

 ןעוו וליפא --- ?טנעמָאמ, םוצ ןדנובעגוצ טליפעג ךיז ןדיי עזעיגילער
 ןיא) הדוגא רעד ןופ "טַאלבגָאט עשידיי, סָאד ןענישרעד ןיוש זיא'ס
 .(1929 רָאי

 ןיא ןעמ ףרַאד ?טנעמָאמ, ןופ ?סרעדנעלָאה עקידנעילפ, יד וצ
 "טנעמָאמ, רעד טָאה םיא .ןגרעבמָאנ .ד .ה ןענעכערוצ ייר רעטשרע
 רעשידי רעד רעביא ןבירטעג ורמוא רעד טָאה םיא .טקישעג טינ
 -ץרא ןיא ,עניטנעגרַא ןיא ,עקירעמַא-ןופצ ןיא ,ןילרעב ןיא :טלעוו
 "טנעמָאמ ,, ןיא ןעגנובַײרשַאב-עזייר ענייז .דנַאלסור-טעיוָאס ןיא ,לארשי
 ןוא טּפַאשגולק ןייז טימ .טנַאסערעטניא ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג ןענעז
 עשידיי עקיטרָא יד ןיא םוטעמוא ןעגנורדעגניײרַא רע טָאה עיציאוטניא
 ץלַא ןבָאה ןגיוא עקיטכיל ענייז ןוא רעגייטש ןוא ןעגנוגנידַאב-סנבעל
 -ךוב ןיא ךיוא ןענישרעד ןענעז ןעגנוביירשַאב-עזייר סגרעבמָאנ .ןעזעג
 יווװצ ןיא ,?עקירעמַא; ןוא (1925 עשראוו) "לארשי-ץרא, :םרָאפ
 ןענעז ןרעױדַאב םוצ ."עניטנעגרַא; ןוא ?עקירעמַא-ןופצ ןיא ,/ : ןלִייט
 .םרָאפ-ךוב ןיא ןענישרעד טינ דנַאלסור-טעיווָאס ןופ ןעגנוביײרשַאב ענייז

 רעד ןעמונעגרעטנוא ךיוא טָאה ?טנעמָאמ, ןרַאפ ןתוחילש עטפָא
 תועיסנ עטפָא ענייז טימ ווָאקרוט קרַאמ דילגטימ-עיצקַאדער רעשימַאניד



 תומחלמ טלעוװו עדייב ןשיװצ "טנעמָאמ רעד

 -טעיווָאס ,עקירעמַא-םורד ,עקירעמַא-ןופצ ,לארשי-ץרא :דנַאלסיוא ןייק
 ןיא טכעלטנפערַאפ רע טָאה ןשזַאטרָאּפער ענייז .(דַארגנִינעל) דנַאלסור
 עשידיי ףיוא , ןוא (1927 ,עשרַאװ) ?עקירעמַא סטלעווזור, : םרָאפ-ךוב
 ,עשרַאװ ,סעינָאלַאק עשידיי רעניטנעגרַא רעביא העיסנ ַא) ?רעדלעפ
9). 

 ענייז ןגעוו ןטכירַאב ןרעפיל .דנַא .ווצ טגעלפ סָאװ ,ווָאקרוט קרַאמ
 .סעדַאסַאבמַא ענעדישרַאפ ןיא ןוא םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןיא ןכוזַאב
 -ניא יד וצ עוװענעשז ןייק חילש-"טנעמָאמ , ַא יװ ןרָאפ ךיוא טגעלפ
 .ןצנערעפנָאק עלַאנָאיצַאנרעט

 טימ טקַאטנָאק םעד טיהעגּפָא ?טנעמָאמ; רעד טָאה סרעדנוזַאב
 ,רואינש ןמלז :יװ ,דנַאלסױא ןופ רעטעברַאטימ עטנענַימָארּפ עכלעזַא
 ןבָאה עכלעוו .,.דנַא .א ,יקסניטָאבַאשז .לװ ,ןייבשריה ץרּפ ,רעגינ .ש
 .גנוטייצ רעד ןעזנָא ןוא תובישח ןבעגעגוצ

 ןיא ןיקסנַא .ש ןופ טעברַאטימ יד טרעיודעג טינ טָאה גנַאל וצ
 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ .לכה ךס רָאי רָאּפ ַא .?טנעמָאמ;
 רע .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ענליוו טזָאלרַאפ רע טָאה ,1919 ןיא
 ענייז טקורדעג טָאה רע ּוװ ,"טנעמָאמ,, ןטימ ןדנוברַאפ ךיילג ךיז טָאה
 עיצידעּפסקע רעשיפַארגָאנטע ןייז ןגעוו ,עיצילַאג ןברוח ןופ ןרַאומעמ
 ןייז טימ קידנרָאפמורַא .תונורכז םתס ןוא םיבושי עשידיי ייר ַא רעביא
 ןצנַאג םעד טּפַאזעגנייא ךיז ןיא רע טָאה עיצידעּפסקע רעשיפַארגָאנטע
 עטעדנעשעג יד ןופ :םישרדמ-יתב ןוא ןלוש עבורח יד ןופ רעיורט
 ןופ ,,תורבדה תרשעע יד ןופ תועירי עטקילפעצ ןוא הרות-ירפס
 טלמַאזעג טָאה יקסנַא ...ס"אל, יד ןרָאװעג טקילפעגּפָא ןענעז סע עכלעוו
 טעדנעשעג ַא ןופ תודע עשיטנעטיוא יד יװ -- ?ןטַאנָאּפסקע; עקיזָאד יד
 ךעלטעטש עשידיי עבורח:בלַאה יד ןיא טלמַאזעג טָאה רע ...ןבעל שידִיַי
 תוישעמ ךס ַא -- המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב -- ןברוח םענעי ךָאנ
 טָאה ענייז העיסנ עקיזָאד יד ןוא .רָאלקלָאפ ןופ ללש ַא ,סעדנעגעל ןוא
 טָאה סָאװ ?קוביד, ןייז רַאפ ףָאטש םעד ןבעגעג ךיוא ,םִינּפַא ,םיא
 ...הריטּפ ןייז ךָאנ ןיוש רעבָא .טלעוו רעד ןיא םשור ַא טכַאמעג

 ,ותומ םוי דע -- טקורדעג רדסכ ךיז יקסנַא טָאה ?טנעמָאמ , ןיא
 ,קצָאװטָא ןיא טכַארברַאפ זייוולייט רע טָאה רָאי עטצעל סָאד .1920 ןיא
 ףיוא ץיוורוה .מ ר"ד ןופ עירָאטַאנַאס רעד ןיא ,טָאטש ןיא זייוװליײט
 ָאד .ןטײקכַאװש ענייז טימ טלגנַארעג רדסכ ךיז טָאה רע .סַאג עיבַאשז
 םיא סע טגעלפ ָאד ,טעב ןיא געט עכעלטע ףיױא ןביילב רע טגעלפ
 ןענעגעגַאב ךיז ,ןשטנעמ ןשיווצ ךִיז ןגעװַאב ןוא ןביוהוצפיוא ךיז ןביירט
 ןעמוקעג םיא גָאט ןייא ךַיא ןיב טוט ןייז רַאפ ץרוק .רעביירש טימ
 טסּוװעג ןיוש ןבָאה רעביירש .עירָאטַאנַאס רעד ןיא ןייז הלוח רקּבמ
 ךיז ךעלטנגייא -- םיא וצ ןעמוק טגעלפ'מ ןוא בצמ ןרעווש ןייז ןגעוו
 ַא טימ טײלגַאבסױרַא ןוא ןעמונעגפיוא ןדעי טָאה רע ..ןענעגעזעג
 םענעביוהעגרעטנוא ןפיוא ...םירוסי ךרוה לכיימש ַא .לכיימש ןקירעיורט
 םייב ,םִינּפ תרדה ןייז ,ּפָאק ןייז טגעוװַאב םיוק ךיז טָאה ןשיק ןסייוו
 .רעכוזַאב ַא ןקילב יד טימ ןטײלגַאבכָאנ

 ּצ

 'טנעמָאמ, רעד ןעמעוו ןופ ,רעטעּברַאטימ עשידנעלסיוא יד ןשיווצ
 עשירעלטסניק ענייז .ןייבשריה ץרּפ ןעװעג ךיוא זיא ,תחנ טַאהעג טָאה
 רעדנעל עשיטָאזקע רעביא ענייז תועיסנ עטַײװ יד ןופ ןעגנוביײרשַאב
 ,דיײרפ טימ ייז ןופ טעייוועג טָאה'ס .טנעיילעג קרַאטש ןרָאװעג ןענעז
 יד .ןטלעװ עטנַאקַאבמוא עטייוו ןופ תובחר רעטיולבעצ טימ ,ןוז טימ
 ךרוד ןסיוװ ציצקַאדער ןיא ןעמ טגעלפ רענעײל ןופ ןפורּפָא ןוא ןסורג
 ביל ןבָאה רענעייל יד סָאװ טסּוװעג ןבָאה ייז .ןטנעגַא-סגנוטייצ יד
 רָאטקַאדער םוצ ןעמוק לָאמ ןײא טינ ןגעלפ ןטנעגַא יד .ןענעייל וצ
 :הנעט ַא טימ

 טלרעפ עשוהי
 ,"טנעמָאמ , ןופ רעטעברַאטימ

 טסינַאמָאר רערעלוּפַאּפ

 ןרעטנַאקיּפ ַא סעּפע טיג ..טינ טיצ ןַאמָאר רעקיטנייה רעד --
 ...םלוע םעד ןָאט םענ ַא לָאז סע ,ןַאמָאר

 א

 -םייס ןעוועג ןענעז ?טנעמָאמ;} ןופ רעטעברַאטימ עבושח ריפ

 הנ (םייס ןטשרע ןיא) טשרעוצ .ןצנעדַאק ענעדישרַאפ ןיא ןטַאטוּפעד
 ןיא רעטעּפש :ײטרַאּפ-סקלָאפ רעד ןופ ןרָאהשריה .ש ןוא יקצולירּכ
 רעד ןופ חילש ַא יװ ךיוא ,גרעבמָאנ .ד .ה -- ץנעדַאק רעדנַא ןַא
 ןיא ןוא :רעדנירגטימ רעד ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןופ ,ײטרַאּפ-סקלָאפ
 טַאטוּפעד-םייס ןעוועג ךיוא זיא (1928--1925 ןיא) ץנעדַאק רעדנַא ןַא
 רעטוג ןוא טַאקָאװדַא רעד -- יקצולירּפ חנ בוא .בילטָאג עשוהי ר"ד
 טימ ענובירט-םייס רעד ןופ ןרעה טזָאלעג טפָא ךיז טָאה -- רענדער
 זיא ןוא עיצעדנע רעשיטימעסיטנַא רעד ןגעק סעקַאטַא עפרַאש ענייז
 -ננטערטסױרַא ענייז טימ גיוא ןיא ןרָאד ַא יו ןעוועג לגילפ ןטכער םעד
 -רעד וצ ןעמוקעגסיוא ןבילטָאג ר"ד זיא -- סעיצַאלעּפרעטניא ןוא ןעג
 קיצנייא ןייא רָאנ טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ ןופ ענובירט רעד ףיוא ןענייש
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 טדערעג טינ ךיוא לָאמ ןייא ןייק רע טָאה ,ןגרעבמָאנ ךייש סָאװ ...לָאמ
 טָאה ןעמ ןוא טלציוועג ךיז ןעמ טָאה 12 עקצַאמָאלט ףיוא .םייס ןיא
 םוצ ןבירשרַאפ טַאהעג ָאי גרעבמָאנ ךיז טָאה לָאמ ןייא זַא ,טלייצרעד
 ַא ךרוד עטסיל-רענדער יד זיא טירטסױרַא ןייז רַאפ רעבָא ,טרָאװ
 ױזַא ןוא ..ןרָאװעג טריניטָאליג טייהרעמ רעשילױּפ רעד ןופ גַאלשרָאפ
 ...ערעירַאק-םייס ןייז טקידנערַאפ גרעבמָאנ טָאה

 זיא -- ןלױּפ ןיא עסערּפ עשידיי עצנַאג יד יװ -- ?טנעמָאמ, רעד
 עשיטימעסיטנַא יד ןגעק עיציזָאּפ-ספמַאק עטנענַאמרעּפ ַא ןעוועג ךות ןיא
 ןגָאלָאעדיא ערעייז ןוא עיצַאנַאס רעד ןוא עיצעדנע רעד ןופ ןטסעמרַאפ
 -ערטסױרַא עכעלטנפע ערעייז ןיא ייס ,עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןיא ייס
 רעשידיי רעד .טַארטָאטש רעװעשרַאװ ןיא ןוא טַאנעס ,םייס ןיא ןעגנוט
 םוצ ןעמוקעג זיא םזיטימעסיטנַא ןלַאטורב םעד ןגעק 'נַאטשרעדיװ
 ןוא םייס ענייז ךרוד ייס ?טנעמָאמ, ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא קורדסיוא
 .ש ןוא שטיוװָאניליכ ןויצ-ןב ,יקסדָארָאגַאז .ח .י רעלטכירַאב-טַאנעס
 .ל רעטעּפש ןוא ווָאקרוט קרַאמ רעלטכירַאב טַארטָאטש ןוא רעביב
 :יװ ,?טנעמָאמ,, ןופ "עירעליטרַא רערעװשא רעד ךרוד ייס .ןַאמענעל
 .י .ש ,בילטָאג עשוהי ר"ד ,גרעבמָאנ .ד .ה ,יקצולירּפ חנ ,ןילטייצ ללה
 קידנעטש זיא ןפמעק ןוא .דנַא .א עבלַאווש .נ ,ןרָאהשריה .ש ,יקצינּפוטס
 -עסיטנַא עשיליוּפ יד טגרָאזעג ןיוש ןבָאה םעד רַאפ .סָאװ ןגעק ןעוועג
 םוטנדיי ןשילױּפ ןופ עטכישעג רעד ןיא .ןעגנוריטַאש ײלרעלַא ןופ ןטימ
 -ַאק ךס ַא ,ךס ַא סױרַא "ןצנַאלג, תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ ןופ
 :יוװ ,ךעלטיּפ

 רעשיטסיװעשלָאב רעד תעב ןענעז'ס ּוװ ,עננָאלבַאי ןיא רעגַאל רעד
 -רעטילימ עשידיי רעטרעדנוה ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ 1920 ןיא עיזַאוװניא
 עיטַאּפמיס ןופ דשח םעד ןפרָאװעג ייז ףיוא טָאה טכַאמ יד לייוו ,טייל
 ...םזיוועשלָאב םוצ

 עטעוועדליוועצ יד דצמ ןסַאג רעװעשרַאװ יד רעביא סעקנַאלוה יד
 -- :דרעב עשידיי ןּפוצ ןפרַאװ ךיז ןגעלפ סָאװ ,סעקישטנַאנזָאּפ-רענלעז
 ...?! ןעדָארב יַאד ,עיזדישז;

 ןדיי רעביא סענַאגילוכ עשילױּפ עטעשויעצ יד ןופ "ןסעצסקע; יד
 טגעלפ סָאד ..ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא רָאנ טינ ןוא ,ןטרָאג ןשיסקַאז ןיא
 -נַארּפ יצ ,סעקװעלַאנ עמַאס יד ףיוא ,ןָאיַאר ןשידיי ןיא ןפערט ךיוא
 ...רענַאקשיצ

 -עגסיוא טָאה סָאװ ,(ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא) "הלגע, סיקסבַארג
 -ירעּפיוּפ ןופ ןרעייטש רַאפ "סעכעבעב ,, יד ןעמייה עשידיי ןיא טקידייל
 ...סַאלקלטימ ןשידִיי ןטריז

 ןיא ןטפעשעג עשידיי ייב ןטעקיּפ ...ןדיי ןגעק טָאקיָאב ועשימָאנָאקע
 ןיײגניירַא לָאז טסירק ַא טזָאלעג טינ ןבָאה ייז ּווו ,ןסַאג עשידיי-טינ יד
 רעד טימ ןסוטשעגקעװַא טסירק םעד טָאה'מ ...טפעשעג ןשידיי ַא ןיא
 .(...םענעגייא ןַא ייב טפיוק רענעגייא ןַא .ה .ד) ..."ָאגעווס ָאד יוװוס; : גנוזָאל

 "דַאלקס יָאװַאלס רעימערּפ ןופ גנולעטשנייא "עשיטסינַאמוה, יד
 -- טָאקיָאב רעשימָאנָאקע ; טינ סָאד -- ןסעצסקע; : ןדיי יבגל יקסווָאק
 ..."םעשווָא

 ..קַאשטעשט חלג ַא ןופ תושרד-טפיג עשירעסערפ-ןדיי יד

 קַאז םהרבא

 -ָאטסירּפ ןיטַאטוּפעד-םייס רעד ןופ טקעיָארּפ רענעמונעגנָא רעד
 רעקיסיירד עטעּפש יד ןיא ןיוש הטיחש רעשידיי רעד ןגעק ַאװָאר
 רעשידיי רעד דצמ עיצקַאער ַא ןעוועג םרוג טָאה סָאװ ,טָאברַאפ ַא .ןרָאי
 ַא טרעלקרעד ןבָאה ,םורפ-טינ ייס ,םורפ ייס ,עלַא ןוא ,גנורעקלעפַאב
 ,תופוע רעדָא שיפ ןסעגעג טלָאמעד ןבָאה ןדיי .שיילפ ןגעק טָאקיָאב
 ...טָאברַאפ ןקיזָאד םעד ןריציפידָאמ וצ ןעגנּוװצעג םורַא ױזַא ןוא

 עשילוּפ יד ןיא ןטנעדוטס עשידיי רַאפ קנעב ערעדנוזַאב יד ןַאד
 עשיליוּפ עטעשויעצ יד ןופ סערוטנַאװַא עשיטימעסיטנַא יד ...ןלושכיוה
 .-..רעגערט-רוטלוק, עשיליוּפ עקיטפנוקוצ יד -- ןטנעדוטס

 ןיא ןעמָארגָאּפ עירעס יד -- ןרָאי רעקיסיירד עטעּפש יד ןיא ןוא
 .דנַא .א קצעיוָאזַאמ-קסנימ ,קיטישּפ ,ענדָארג :יװ ,טעטש עשידיי ייר ַא
 -סקלָאפ רעשידיי רעד סע טָאה ,1928 ןיא ,טינשּפָא-טייצ םענעי ןיא
 רעװעקָארק ןופ שודק רעד רעטעּפש -- גיטריבעג יכדרמ רעטכיד
 :דיל ןייז ןיא טרימַאלַא -- ָאטעג

 ,טנערב'ס ,ךעלעדיי ,טנערב סע

 -- -= -= טנערב ךעבענ לטעטש םערָא רעזדנוא ױא

 .סָאטעג יד ןיא רעגַאלש רעד ןרָאװעג רעטעּפש זיא סָאװ ,דיל סָאד
 -םייס רעד ןופ קיטילָאּפ עשירעסערפ-ןדיי יד :טרָאװ ןייא טימ

 -גָאט יד ,סַאג רעשילױוּפ רעד ןופ גנולדנַאה עלַאטורב יד ;טייהרעמ
 ץלַא סָאד -- עסערּפ רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ ןעיירעצעה עכעלגעט
 רעשידיי רעד דצמ עיצקַאער יד ןעוועג םרוג טָאה ,ףָאטש ןבעגעג טָאה
 רעד ןעוװעג זיא סָאװ ,ללכב עסערּפ רעשידיי רעד דצמ ,קיטסיצילבוּפ
 טָאה ףמַאק-רעװּפָא ןקיזָאד ןיא ןוא .ףמַאק-רעװּפָא םעניא דרַאגנַאװַא
 .סעיציזָאּפ עטסבושח יד ןופ ענייא ןעמונרַאפ ?טנעמָאמ, רעד

 ּצ

 -= ?ָאידַאר רעװעשרַאװ; רעד -- ?טנעמָאמ, ןופ טַאלבגָאטימ סָאד
 ערעלוּפָאּפ ַא ןעוועג זיא סע .1924 ןיא ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה
 טימ סױרַא דימת זיא טייז עטשרע יד .רענַאשז ןרעטכייל ןופ גנוטייצ
 וא טייז רעד ןופ טיירב רעצנַאג רעד רעביא "ּפָאק, ןלענָאיצַאסנעס ַא
 דָארג ןעוועג טינ גָאט ַא זיא סע ביוא ."ךעלּפעקרעטנוא, ייר ַא טימ
 ײמַאניד רעד ...עיצַאסנעס יד "טכַאמעג, ןיוש ןעמ טָאה ,עיצַאסנעס ןייק
 טָאה ,יקסוװוָאנַאי לאומש ,יָאידַאר רעװעשרַאװ, ןופ רָאטקַאדער רעש
 םיא טָאה סָאװ ,רעטעברַאטימ בַאטש ןצנַאג ַא ךיז רעטנוא טַאהעג
 ןופ ךעלדליב ןוא ןשזַאטרָאּפער עטנַאקיּפ :לַאירעטַאמ טרעפילעג
 ןופ ןעגנוצעזרעביא :; רענַאשז ןטכייל ןופ ןַאמָאר ַא :ןבעל רועװעשרַאװ
 : סעקסערָאמוה ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ ןלעװָאנ עניילק ערעטנַאקיּפ

 רעדיל :(קַאז םהרבא ןופ םינָאדװעסּפ -- ַאפלַא ןופ) "גָאט ןופ ןעמַארג;

 .המודכו סָאגנַאט ,סרעגַאלש רעװעשרַאװ :ןעגניז םוצ ןטָאנ טימ
 ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןענעז סָאגנַאט יד ,סרעגַאלש-ץנַאט יד

 וליּפַא .סַאג רעשידיי רעד ףיוא ךיוא עדָאמ רעד ןיא קרַאטש ןעוועג

 -וצ-קיטיירפ יד ןיא ןטנװָא-ןעילימַאפ יד ףיוא ,/12 עקצַאמָאלט, ףיוא



 תומחלמ טלעוװ עדייב ןשיװצ "טנעמָאמ רעד;

 -ָאלַאגעס ןוא גרעבמָאנ ...הדמתה סיורג טימ טצנַאטעג ןעמ טָאה ,ןטכַאנ
 ןיא ?סרעגַאלש, יד זַא ױזַא ...רעצנעט-טּפיוה יד ןופ ןעוועג ןענעז שטיוו
 ָאגנַאט ןרעלוּפָאּפ םעד .לעוטקַא רעייז ןעוועג ןענעז יָאידַאר ועװעשרַאוװ;
 טצעזעגרעביא ?ָאידַאר רעװעשרַאװ; ןרַאפ טָאה ,לשמל .,"ַארעטנַאּפ,
 -רַאפ טייצ רענעי ןיא יד ןופ רענייא ךיוא -- (ןַאמטפעה ףסוי) לאונמע
 ../13 עקצַאמָאלט , ףיוא רעצנעט רעטכָאק

 -שמה יד יָאידַאר רעװעשרַאװ; ןיא ןעגנַאגעג ןענעז טייצ עגנַאל ַא
 טעברַאַאב ,"ףיוה רעניוו ןופ ןשינעמייהעג יד, ןַאמָאר ןטנַאקיּפ םענופ םיכ
 ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעד ןעועג רעירפ זיא סָאװ ,בילטָאג .ש ןופ
 זיא טױט ןקיטייצירפ סיקסווָאנאי .ש ךָאנ .גרעבמעל ןיא ?טנעמָאמ,
 רעװעשרַאװ, ןופ לקנעב-רָאטקַאדער ןפיוא ומוקמ אלממ רעד ןרָאװעג רע
 ?ָאידַאר

 ענעדישרַאפ ןיא טעברַאעגטימ ןבָאה !ָאידַאר רעװעשרַאװ, ןיא
 ןיורב .מ .י ,םױבלעּפַא .מ.י ,רעצריק רעוװ ,רעגנעל רעװ ,ןדָאירעּפ
 קַאז םהרבא ,(רָאטקערָאק) ץיוורוה .מ .מ ,גרעברעבליז .נ ,סקַאז .ש
 ,ןַאמלעדנַאמ .מ ,ןַאסלעכימ .מ ,שטיװָאכָאנַאכ .ז .א ,ןײטשנרָאב .י ,תפי הדוהי
 ליפ ןוא (דניקטסעק .א) ןיטסעק עפיל ,(רָאטקערָאק) רענזיוּפ .י .י
 .ערעדנַא

 רעטעברַאטימ עליבַאטס ןעוועג ךיוא ןענעז עטנָאמרעד יד ןופ לייט ַא
 ןבָאה לייט .הרוש ןופ ,עקיטייז יוװ טעברַאעג ןבָאה לייט ;"טנעמָאמ , ןופ
 -- ץיוורוה .מ .מ .קיטסילַאנרושז רעד ןיא טירש עטשרע יד טלעטשעג
 רעטּפָא רעיײז רעד ןעװעג זיא -- "ןרָאטקערָאק יד ןופ גינעק רעד;
 רע .ָאידַאר רעװעשרַאװ, ןיא ייס ,"טנעמָאמ, ןיא ייס רעטערטרַאפ
 טיהעגּפָא רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,קדקדמ-לעב רעסיורג ועד ןעוועג זיא
 ..טנַאה רעלופ רעד ןופ ןרעפיל ןגעלפ רעצעז יד סָאװ ,ןזיירג יד ןיא
 טגעלפ ,זירג ַא ןלַאפנײרַא ָאי גנוטייצ רעד ןיא טגעלפ רעמָאט ןוא
 ןוא םעד טימ ןהנעטנייא טגעלפ ןוא ןעקנעש ןענָאק טשינרָאג סע רע
 טָאג זיירג םעד ןיא זיא רע זַא ןוא ארונ השעמ רעד ןגעוו םענעי טימ
 ,רענזיוּפ .י .י רָאטקערָאק רעליבַאטס רעד ןגעקַאד ...קידלוש המשנ יד
 קינייװ רָאג ךיז טגעלפ --- ןדמל ַא דיי ַא ,ןקתש ַא ןעוועג עבטב זיא סָאװ
 ,רוטקערָאק יד ןענעייל טגעלפ רע תעב .זיירג ַא בילוצ ןצרַאה םוצ ןעמענ
 ןופ לובג ןיא ,תומלוע ערעדנַא ןיא ןגָארטרַאפ ןייז רָאג ּפָאק ןייז טגעלפ
 טָאה רע זַא ,ןפָארטעג לָאמניײא םיא ייב עקַאט טָאה -..."חישמ תוכלמ,
 םלוע ..םירכז ייווצ ןופ ?גנובָאלרַאפ, ַא ןסנָאנַא יד ןיא טזָאלעגכרוד
 :טגָאזעג ומות יפל ,טסנרע טָאה רע ןוא טכַאלעג טָאה עיצקַאדער ןיא

 טימ רכז ַא ןייז טפרַאדַאב טָאה סע ...תועט ַא זיא'ס ,םינּפַא --
 ...הבקנ ַא

 רע .עיצַאלוקריצ עשּפיה ַא טַאהעג טָאה ?ָאידַאר רעװעשרַאװ, רעד
 -עגרעביא לָאמטּפָא טָאה שזַאריט ןייז ןוא רעקיליב טסָאקעג ךיוא טָאה
 רעבָא זיא גנוטייצ-ןסנָאנַא ןייק ."טנעמָאמ, ןופ שזַאריט םעד ןגיטש
 .שזַאריט רעד ןעוועג זיא עזַאב-טּפיױה ןייז .ןרָאװעג טינ טַאלבגָאטימ סָאד

 .קרעוו ַא סנייז ןופ ןעמָאנ רעד -- "חישמ תוכלמ,

 -סױרַא ?ָאידַאר רעװעשרַאװ, רעד טגעלפ ןלַאפ עכעלנייוועגרעסיוא ןיא
 .ןטייז ייווצ זיולב ןופ לָאמטפָא ,עבַאגסיױא ַארטסקע ןַא טנװָא ןיא ןבעג

 -טרָאּפס ַא ןבעגעגסױרַא ?טנעמָאמ, רעד טָאה טייצ עסיוועג ַא
 ןיא זיא רעכלעוו ,ןײטשנרָאב קחצי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא גנוטייצ
 -ךָאש ןופ :רעלטכירַאב-טרָאּפס רעקידנעטש רעד ןעוװעג ?טנעמָאמ,
 גנוטייצ עקיזָאד יד .המודכו לָאבטופ ןופ ,ףמַאק-ןטעלטַא ןופ ,ןטסעמרַאפ
 טימ ןעמַאזוצ ,ןיילַא ןיײטשנרָאב .?גנוטייצ-טרָאּפס,, ןסייהעג עקַאט טָאה
 -טרָאּפס, רעד ןיא ךיז טגעלפ ,רעטעברַאטימ-רעלטרָאּפס עכעלטע ענייז
 ןטסעמרַאפ יילרעלכ יד ןופ ןעגנובײרשַאב יד טימ ןטײרּפשעצ "גנוטייצ

 ןַאמלַאװ .ל .י
 רעלעיצעּפס -- 1925 רָאי ןופ

 "טנעמָאמ , ןופ טנעדנָאּפסערָאק
 לארשי-ץרא ןיא

 ןעניישרעד טגעלפ גנוטייצ עקיזָאד יד .טרָאּפס ןופ ןטיבעג עלַא ןיא

 ,"ּפעקק עקיאיירש טימ -- טכַאניוצ-תבש -- ךָאװ ןיא לָאמ ןייא רָאנ

 ...םלוע לש ומורב ןענַאטשעג תמאב טרָאּפס טלָאװ ןדיי ייב יו ךיילג

 לָאצ רעסיוועג ַא ןיא ןייגרעדנַאנופ ָאי ךיז טגעלפ גנוטייצ יד רעבָא

 ןיא עבַאגסיוא ןימ ַאזַא רַאפ םלוע רעגנוי ַא ךיוא ןעוועג : ןרַאלּפמעזקע

 .עשרַאװ ןקילָאמַא

 צ

 -ָאק עטכעלש ןוא עטוג טַאהעג לעיסנַאניפ טָאה "טנעמָאמ, רעד

 טָאה -- ?טנייה, ןטימ -- לַאװיר-טּפיוה ןטימ ץנערוקנָאק יד .ןרוטקנוינ

 ןעניוועג וצ ױזַא יו ןגעוו עיינ ןכוז וצ רעמיטנגייא-גַאלרַאפ יד ןגױװַאב
 ענעדישרַאפ טכַארטעגוצ ןעמ טָאה .ןסנָאנַא ןוא רענעײל רעמ סָאװ
 טיול סעזייר עטסיזמוא ,סעימערּפ-רעכיב :רענעייל יד רַאפ סעימערּפ
 ןופ סענָאּפוק עלעיצעּפס יד ןטינשעגסיוא ןבָאה רענעייל .המודכו לרוג ַא
 רעד ןופ ליּפש רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניירַא ןענעז ןוא ?טנעמָאמ,
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 -רעטנוא רעד ףליה עוויטַאילַאּפ ַא רָאנ טכַארבעג רעבָא טָאה סע .גנוטייצ
 ןרעסערג ןופ ןעלטימ ,ןעלטימ עוויטקעפע ןעוועג קיטיינ ןענעז סע .גנומענ
 ןיא סיזירק רעשימָאנָאקע רעד טקירדעג טָאה טייז ןייא ןופ .םענרַאפ

 עשיפיצעּפס יד תמחמ גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד רַאפ לעיצעּפס ,דנַאל

 -ליּפ ףעװי ךָאנ רקיע רעד ,ןלױּפ ןשיטימעסיטנַא םעניא ןעגנוגנידַאב

 עסייוו יד ןָאטעגסױא טָאה םזיטימעסיטנַא רעד ןעוו ,טיוט סיקסדוס

 טעשזדוב רענעלָאװשעג רעד ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ..."סעקשטנעה

 : ןעגנולייטּפָא עלַא ןיא רעטעברַאטימ ןופ סולפרעביא רעד ,"טנעמָאמ, ןופ

 סָאד -- ןדילַאװניא ןוא עקנַארק לָאצ רעקידנסקַאװ רעד ןופ טסַאל יד

 ךָאד ןעוועג .ןעמרָאפ עקידנעָארד ןעמונעגנָא טייצ רעד טימ טָאה ץלַא

 ןשטנעמ ענייז טרישזעטָארּפ רענייא רעדעי טָאה -- רעמיטננגייא ףניפ

 וצרעד .גנומענרעטנוא רעד ןופ גנולײטּפָא רענעי ןיא רעדָא רעד ןיא

 ןופ טרָא ןפיוא ןשטנעמ עיינ ןצעזנירַא טזומעג ךיוא ךָאד ןעמ טָאה

 םרוג ןוא ןסקַאװעצ ןלַאנָאסרעּפ יד ךיז ןבָאה םורַא ױזַא .ןדילַאװניא יד

 .ןעמעלבָארּפ ערעווש ןעוועג
 ,רעמיטנגייא-?טנעמָאמ, יד ןופ רענייא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ןשירעמענרעטנוא ןרעסערג ַא טימ שטנעמ ַא -- יקסנַאשורּפ םייח

 ,"טנעמָאמ; רעד :טירש ןטגַאװעג ַא ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז -- גנוװש

 סעקװעלַאנ ףיוא לַאקָאל ןגנע ןטלַא ןַא ןיא טקיטשעג ךיז טָאה סָאװ
 ןבלעז םעניא עקַאט -- זה יינ ַא ןעיוב וצ ןעמונעגרעטנוא טָאה ,8
 רעטרַאּפ ןצוחַא ,קָאטש ייווצ ןופ זיוה ַא .ףיוה ןטירד ןיא ,קָאלב ןקיזיר
 טושּפ ןיוש זיא'ס לייוו ,ןרָאװעג טגָאיעגוצ זיא טעברַא יד .ענירעטוס ןוא

 ןעלטימ יַא .לַאקָאל ןקסנַאמערָא םעד ןיא ןביילב וצ ןעוועג ךעלגעממוא

 ןוא ,(?סעקינטנעצָארּפ;) ?סעשזַאיװכיל; ןַארַאפ ןענעז ףיורעד ?וצרעד
 טָאה'מ .סַאג רעשירחוס רעד ןיא םש ןטוג ַא טַאהעג טָאה ?טנעמָאמ , רעד

 רעד זַא טרפב ,טלָאװעג רָאנ טָאה רע לפיוו טידערק ןבעגעג םיא

 טנעצָארּפ ייוצ שזַא -- ןזניצ-עוכיל טלָאצעג טָאה ?טנעמָאמ;
 : (...םלעכ השעמ שממ) זָאירוק רעדליוװ ַא ןעשעג זיא ייברעד + ךעלשדוח
 -עגּפָא ןייק ןעוועג טינ זיא זיוה םעיינ ןרַאפ ףיוה ןטירד ןיא ןדָאב רעד
 רעד טָאה ףיוה םענופ רעמיטנגייא ןטימ ךַאמּפָא ןטיול רָאנ ,רעטפיוק
 ומכ ַא -- לָאצּפָא ןכעלשדוח ַא ןלָאצ רעטעּפש טפרַאדעג ?טנעמָאמ;
 ...זיוה ןגייא ןרַאפ טלעג-הריד

 םכסה ןטימ ,יקסנַאשורּפ םייח ןופ טירש רעטגַאװעג רעטייווצ ַא
 --.עיסגעמיד ןייז ןיא ןגיטשעגרעביא ךָאנ טָאה ,םיפתוש עקירעביא יד ןופ
 :וגייהד .עדייבעג עיינ יד טסייה'ס ,ןטשרע םעד -- ...תובוח יד ןיא ןוא

 ערעלוּפָאּפ יד רקיע רעד -- ןעגנוטייצ עכייר עשיליוּפ עכעלטע
 ןגעלפ -- "ינָאװרעשט רעירוק; גנוטייצ עטײרּפשרַאפ קרַאטש ןוא
 -כערּפ ןקורד יז ןגעלפ טייז רעטשרע רעד ףיוא .ןרילָאק ןיא ןעניישרעד
 -טסנוק עטסנעש יד ןופ סעיצקודָארּפער טּפָא ןוא סעיצַארטסוליא עקיט
 -נעס יד ךיוא .רענעיל םענופ גיוא סָאד טּפַאכרַאפ ןבָאה סָאװ ,קרעוו

 טימ ןגיוא יד ןסייר ןגעלפ "קַאינָאװרעשט, םעד ןיא ?ּפעק; עלענָאיצַאס

 םייח ןוא .גנוטייצ יד ןפיוק וצ ןריצָאװָארְּפ ןגעלפ ןוא ןרילָאק ערעייז
 ַאזַא ןכַאמ זומ "טנעמָאמ,; רעד :ןסָאלשַאב ךיז ייב טָאה יקסנַאשורּפ
 ךיוא ןירעד טגייצעגרעביא טָאה רע .רענעייל ןשידיי םעד ךיוא זירּפרויס

 טָאה'מ .טרידיצעד טָאה'מ .השועו רמוא ןוא -- םיפתוש עקירעביא יד
 יד ,"ַאקיפַארגצ עמריפ רענילרעב רעד טימ טקַאטנָאק ַא טּפינקעגנָא
 ןריצודָארּפ עכלעוו ,ןטַאטשרַאװ עסיורג רענעכנימ יד ןופ ןירעטערטרַאפ
 ןעוװעג זיא "ןכדש; רעד .ןענישַאמ-עיצַאטָאר עטסנרעדָאמ עקיזָאד יד
 רעה ַא רענַײא ,עשרַאװ ןיא !ַאקיפַארג; רעד ןופ רעטערטרַאפ רעד
 ןצנערעפער עטסעב יד ןילרעב ןייק טלעטשעגוצ טָאה רעכלעוו ,שיר
 ."ַאסַארּפ ַאשַאנ, גַאלרַאפ םענופ -- ?טנעמָאמ, ןופ טייקדילָאס רעד ןגעוו
 -עגנייא עקַאט טָאה "טנעמָאמ, רעד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא
 לטסיינ ןופ ןישַאמ-עַיצַאטָאר עקיזיר ַא :"האיצמ, עסיורג יד טלדנַאה
 רַאפ --- גָאלוצ ַא רַאפ וצרעד ןּפיטָאניל עיינ ייווצ ךָאנ טימ ,לעדָאמ
 ...! רַאלָאד טנזיוט קיצעביז-ןוא-ייווצ ?זיולב;,

 סיורג טימ ןעמ טָאה ןרָאװעג קיטרַאפ זיא ןינב רעיינ רעד רָאנ יו
 יד "טנעמָאמ; ןיא טכַארבעגּפָארַא עמַאלקער-רָאפ ַא טימ ןוא עּפמָאּפ
 סע .רעטרַאּפ ןעמיורעג םעד ןיא טרילַאטסניא ייז ןוא ןענישַאמ עיינ
 -עגנייא ץלַא ןוא רעקינכעט-ןטסַילַאיצעּפס ןעכנימ ןופ ןעמוקעג ןענעז
 + תמחמ .טיײקכעלטקנגיפ רעשטייד רעטכע טימ ,ןידכו תדכ טלעטש
 ןעגנולָאצ יד ןגעוװ ךַאמּפָא רעד זיא ?טנעמָאמ,, םוצ יורטוצ ןסיורג
 ; ןביױהנָא טפרַאדעג טָאה'מ .רעקיטסניג ץנַאג ַא ןעוועג סעטַאר יד
 םייה טָאה .19232 בײהנָא -- םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא ?ַאקיפַארג; רעד
 עטַאד רענעי זיב זַא ,טביולגעג ,רעמיטנגייא עקירעביא יד יו ,יקסנַאשורּפ
 .-ןרעװ רשעתנ ?טנעמָאמ, רעד טעװ

 עקידתובחר יד ןיא טיײרּפשעגסױא לזמ טימ ךיז ןבָאה ןלַאנָאסרעּפ יד
 עיצקַאדער יד .גנוטייצ רעשיאעּפָאריײא ןַא רַאפ טסַאּפ'ס יװ ,ןרעמיצ
 --יירעצעז יד :; קָאטש ןטייווצ םעד ןעמונרַאפ ןבָאה עיצַארטסינימדַא ןוא
 יד ,םינימה לכמ ןטפירש-ץַאזטנַאה סנטסַאק יד ,ןּפיטָאניל סקעז יד
 יד .קָאטש ןטשרצ ןצנַאג םעד ןעמונרַאפ טָאה --- גנוליײטּפָא-ןצירטַאמ
 -ּפָא-עיצידעּפסקע יד :רעטרַאּפ ןיא --- טנָאמרעד יװ ,ןישַאמ-עיצַאטָאר
 .ענירעטוס עמיורעג יד --- גנולייט

 טימ ןענישרעד קיטיירפ ןטשרע םעד זיא ?טנעמָאמ; רעד זַא
 ַא ןעװעג עקַאט זיא ,ןרילָאק ןיא סעיצַארטסוליא עקיטכערּפ עכעלטע
 ןבָאה -- 7? בוט-םוי ַא רַאפ סע זיא סָאװ; .םלוע םייב עיצַאסנעס עסיורג
 .טגערפעג ערעדנַא יד ענייא ןדיי

 סע .ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז טוג טלָאמעד עקַאט זיא גנוטייצ יד
 ןָא טלָאמעד ןופ .סַאג רעשידיי רעד ףיוא קורדנייא ןַא טכַאמעג טָאה
 יזַא ףיוא טינ רעבָא :ןביוהעג לסייב ַא עקַאט שזַאריט רעד ייז טָאה
 יד ןגָארטסיױא ןענָאק לָאז טעשזדוב רעטפיורשעגפיוא רעד זַא ,ליפ
 יד 'יס ,לַאנָאסרעּפ ןסיורג םענופ ןענױל יד ייס -- ןטסַאל ערעװש
 רעד ןופ ץנערוקנָאק יד ןעמוקעגרעטנוא זיא וצרעד ...ןזניצ עכיוה
 -רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,"דנָאלגעשּפ שַאנ; גנוטייצ רעשיליוּפ-שידִיי
 -עיצַאטָאר ןימ ַאזַא טלדנַאהעגנייא ךיוא ךיז ןוא ?טנעמָאמ; ןפיוא טקוק
 שַאנ; רעד ןוא "ַאקיפַארג; עמריפ רענילרעב רעבלעז רעד ייב ןישַאמ
 עטרירטסוליא עלעיצעּפס ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה "דנָאלגעשּפ
 ץנערוקנָאק ַא ןרָאװעג זיא "דנָאלגעשּפ שַאנ; רעד .ןרילָאק ןיא עגַאלייב
 עלַא יד רַאפ ללכב יװ ,?טנייה; ןרַאפ ךיוא רָאנ ,?טנעמָאמ, ןרַאפ רָאנ טינ
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 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ "?טנעמָאמ רעד;

 -עג טָאה סָאװ ,גנוטייצ עשילױוּפ-שידיי ַא .ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא
 -רעביא טקורדעג ןוא ענורטס רעלַאנָאיצַאנ-שידיי רעד ףיוא טליּפש
 ,אפוג ןליוּפ ןופ ייס -- רעביירש עשידיי עטסטמירַאב יד ןופ ןעגנוצעז
 עטנַאקַאב טעברַאעגטימ ןבָאה ?דנָאלגעשּפ שַאנ; ןיא .דנַאלסיוא ןופ ייס
 ,ןַאמגַאװ .ש ,קַאלשנעּפַא בקעי :יװ ,ןעמענ טימ רעביירש .ןטסיצילבוּפ
 ר"ד ,שטיװָאקלָאװ .ש ,רעגניז דרַאנרעב ,ןרָאהשריה .ש ,עבלַאװש ןתנ
 ןוא קַאשטרָאק שונַאי ,לעמיש .מ ,יקסוועשטניּפ בקעי ר"ד ,לַארעביא
 -טימ קיטייצכיילג ןבָאה ןרָאהשריה .ש ןוא עבלַאװש ןתנ .ערעדנַא ליפ
 .ז ךיוא ."טנייה, ןיא -- רעגניז דרַאנרעב :?טנעמָאמ, ןיא טעברַאעג
 ,"דנַאלגעשּפ שַאנ; ןיא ןקורד טפָא ךיז ןגעלפ ןלעװָאנ סעשטיוװָאלַאגעס
 סָאד ."טנעמָאמ, ןופ רעטעברַאטימ רעליבַאטס ַא ןעוועג זיא רע םגה
 .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא עלרעּפ עשוהי טייצ וצ טייצ ןופ עבלעז
 ?ףרדנַאּפ חנ; סרואינש ןמלז טקורדעג ךיז טָאה ?טנעמָאמ, ןיא ביוא
 ."דנָאלגעשּפ שַאנ; ןיא ןקורד ןביוהעגנָא רעטעּפש סע ךיז טָאה

 רעד זַא ,ןרָאװעג ריוועג ןענעז ?טנעמָאמ, ןופ רעמיטגנייא יד
 -עיצַאטָאר יד טפיוקעגנייא "ַאקיפַארג, רעד ייב טָאה "דנָאלגעשּפ שַאנ;
 רעד וצ ןעמוקעג ייז ןענעז .ןעגנוגנידַאב עקיטסניג ףיוא ןישַאמ
 ַא סרעזדנוא טריזירָאװַאפ ריא ?ןכתיה, :תונעט טימ !ַאקיפַארג;
 "ַאקיפַארג; יד טָאה תונעט יד ןופ טַאטלוזער ןיא .../!? טנערוקנָאק
 טנזיוט ןעצ ןופ האוולה ַא טימ ?טנעמָאמ, םעד ןריסנעּפמָאק טזומעג
 ןיוש זיא ,"ַאקיפַארג; רעד טמוק סע סָאװ ,בוח רעד זַא ױזַא ...רעלָאד
 ...! רעלָאד טנזיוט 82 זיב ןסקַאװעגסיױא

 "טנעמָאמ, ןופ טעשזדוב ןסיורג םעד יבגל רעלָאד טנזיוט ןעצ יד
 .רעטייוו ןטלַאהעגנָא טָאה סיזירק רעד ,םי ןיא ןּפָארט ַא יו ןעוועג ןענעז
 ..רעגרע אלימב טרעוו ,רעסעב טינ טרעװ סע זַא ןוא

 ַא ןעשעג זיא "טנעמָאמ, ןופ דָאירעּפ ןשיטירק ןקיזָאד םעד ןיא
 : לַאפ רעכעלנייּפ

 רָאטַאיציניא-טּפיוה רעד -- יקסנַאשורּפ םייח רעמיטנגייאטימ ועד
 -לוזער עניילק וצ ןבעגעג ןבָאה עכלעוו ,סעיציטסעווניא עסיורג יד ןופ
 ןוא קַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוקַאב שפנ-תמגע סיורג ןופ טָאה -- ..ןטַאט
 ןיא ןעוועג זיא עילימַאפ ןייז) ןיילַא טניווועג טלָאמעד טָאה רע .ןברָאטשעג
 טָאה'מ .סַאג ַאקסנַאלעיב ףיוא "יקסווָאקַארק; לעטָאה ןיא (לארשי-ץרא
 ַא טימ ןטיוט ַא ןיוש עגָאלדָאּפ רעד ףיוא לעטָאה ןיא ןענופעג םיא
 טײרּפשרַאפ הליחתכל םעד תמחמ ךיז טָאה'ס ןוא ּפָאק ןטקיטולברַאפ
 רעבָא .ּפָאק ןיא ליוק ַא ןסָאשעגנײרַא ןיילַא ךיז טָאה רע זַא ,גנַאלק ַא
 ןעמוקַאב רע טָאה ּפָאק ןיא דנּוװ יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק דלַאב זיא'ס
 טיוט סיקסנַאשורּפ םייח .סעּפע ןיא ךיז קידנּפַאלקעצ ןוא קידנלַאפמוא
 ַא טכַאמעג ךיוא טָאה'ס ןוא החּפשמ-"טנעמָאמ, יד טרעיורטרַאפ טָאה
 זיא םעלַא ץוחַא .עשרַאװ ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא םשור ןרעווש
 יניצ ַא ,שטנעמ רעשידיי רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג יקסנַאשורּפ םייח
 -- טוט ןייז טריטנעמָאק גנַאל טָאה טפַאשלעזעג עשידיי יד ןוא ,קיתו
 .גנוטייצ רערעלוּפָאּפ רעד ןיא בצמ ןרעווש םענופ טַאטלוזער ַא יו

 ךָאנ ךיז טָאה טיוט סיקסנַאשורּפ ךָאנ ?טנעמָאמ, ןיא סיזירק רעד
 ןוא עימָאנָאקע ןכַאמ טוװּורּפעג ןבָאה רעמיטנגייא יד .טפרַאשרַאפ רעמ

 טקילפנָאק ַא וצ ןעמוקעג זיא .ןעניול יד ןדיינש וצ ןטסָאמרַאפ ךיוא ךיז
 טרעיודעג טָאה סָאװ ,קיירטש ַא וצ ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד טימ
 ןבָאה ףוסל .בצמ םעד טרעגרערַאפ רעמ ךָאנ טָאה סָאד .ןכָאװ עכעלטע
 סָאד .תוחנה עסיוועג ףיוא ןייגנייא טזומעג ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד
 .1930 ןיא ןעוועג ןיוש זיא

 ּצ

 הפיסא ןַא ןפוררַאפ "טנעמָאמ; ןופ רעמיטנגייא יד ןבָאה 1930 ףוס

 רעוט-יחרזמ רעד ,רעמיטנגייאטימ רעד ןוא לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער ןופ
 :טרעלקרעד ןָאט ןשיטַאמַארד ַא ןיא טָאה ,גרעברעבליז רזעילא

 יקפנַא .ש

 ,"קוביד רעד , עסעיּפ רעד ןופ רבחמ

 ?טנעמָאמ,, ןיא טעברַאעגטימ

 :קיצרַאהנּפָא ןגָאז וצ ךייא ידכ ,ןפורעג ךייא ןבָאה רימ ,יתובר ---
 יד ןגָארט טינ רעמ ןענָאק רימ ...טָארקנַאב-ברע זיא גנומענרעטנוא יד
 טימ ןעמַאזוצ ,עיצקַאדער יד זַא .רָאפ ךייא ןגייל רימ .ןטסַאל ערעווש
 ףיוא גנומענרעטנוא יד ןעמענרעביא ןלָאז ,ןלַאנָאסרעּפ ייווצ ערעדנַא יד
 ןטעברַא ןביילב ןלעװ ,םיטַאבעלַאב יד ,רימ ןוא .תודוסי עוויטַארעּפָאָאק
 ןעוו .תויוכז עלעיצעּפס ןָא ,וויטַארעּפָאָאק ןופ רעדילגטימ עטושּפ יו
 ,גַאלשרָאפ רעזדנוא ףיוא ןייגנייא טינ ןלעװ ןלַאנָאסרעּפ יד ביוא ,טינ
 רעדנַא ןייק ָאטשינ ..?טנעמָאמ, ןטימ סיוא זיא ..טָארקנַאב -- זיא
 ...געווסיוא

 -נָאק עקיטלַאװעג ַא ןפורעגסיורַא טָאה גנורעלקרעד עקיזָאד יד
 ךיז טָאה קילבנגיוא ןטשרע ןיא .עיצקַאדער ןיא םלוע םייב עיצַאנרעטס
 .ןרָאװעג טמוטשרַאפ יו ןענעז עלַא .טרָאװ ןייק טימ ןפורעגּפָא טינ רענייק
 :ןבעגעגוצ גרעברעבליז טָאה ןַאד

 עיינ יד ..ןעגנוטכירנייא עלַא ..קעװַא ץלַא ךייא ןביג רימ --
 ..יירעצעז עצנַאג יד ...ןּפיטָאניל יד ...ןישַאמ-עיצַאטָאר

 -הילת טימ עגַארפ ַא טלַאפ -- .. תובוח יד טימ ןעמַאזוצ ---
 .רָאמוה
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 טַאקָאװדַא רעטנוא טּפַאכ -- ..תובוח יד טימ ,ךיז טיײטשרַאפ --
 ןעמ :ןענימרעט עשידירוי ןיא סא סע טשטיײיט ןוא ץירוס לאכימ
 וויסַאּפ ןטימ וויטקַא ןצנַאג םעד ןעמענוצרעביא רָאפ זדנוא טגייל

 זיא'ס ...גנושטייטסיוא ןייז ןָא ןרָאװעג רָאלק ןעמעלַא רַאפ זיא'ס
 ףשטנעמ-עיצקַאדער יד ייב גנומיטש-בָאב-העשת עקידתמא ןַא ןעוועג
 ַא ןריפרַאפ ,עטייוצ ַא ,עגַארפ ןייא ןלעטש טוורּפעג ץימע טָאה'ס
 :טרעלקרעד שירָאגעטַאק טָאה גרעברעבליז רעבָא ; חוכיוו

 טוג רעירפ שאר דבוכב ןבָאה רימ ! תונעמו תונעט יד ןגיוט סָאװ ---
 רימ ןבָאה רשפא .ןפוררַאפ ךייא ןבָאה רימ רעדייא טכַארטעגרעביא
 .בצמ רעד זיא ױזַא .ןלַאפרַאפ רעבָא ;ןָאט רעירפ ךס ַא טפרַאדעג סע
 .הבושת רעייא זדנוא טיג ןוא ןלַאנָאסרעּפ עקירעביא יד טימ ךיז טַארַאב

 רעד ןגרעברעבליז ןבענ ןסעזעג ךיוא זיא הפיסא רעקיזָאד רעד תעב

 טינ ךיז טייצ עצנַאג יד רעבָא טָאה רע .יקצולירּפ יבצ רָאטקַאדער-ףעש

 .טמַאלּפרַאפ-ךעלטיור ןעוועג זיא םינּפ ןייז .טרָאװ ןייק טימ ןפורעגּפָא

 רעד ךָאד זיא .שפנ-תמגע ךס ַא טסָאקעג םיא טָאה ענעצס יד ,קיטנעק

 ..טציא ןוא ..טעװעדָאהעגסױא טָאה רע סָאװ ,דניק ןייז ?טנעמָאמ,

 ...סייוו רעוו ...סייוו רעוו
 -עיצקַאדער רעדנַא ןַא ןיא קעװַא ןענעז רעדילגטימ-עיצקַאדער יד

 .טלייטעג ךיז ןבָאה ןעגנוניימ יד .בצמ ןטסנרע םעד ןעלדנַאהַאב וצ רדח
 ןעװעטַאר ןענָאק ָאי טעװ וויטַארעּפָאָאק ַא זַא ,טביולגעג ןבָאה עלַא טינ
 ןפורפיונוצ סנגרָאמוצ דלַאב ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ףוסל .עיצַאוטיס יד
 .ןלַאנָאסרעּפ עלַא גנוטַארַאב רעקידנעגנירד ַא ףיוא

 -"טנעמָאמ, עצנַאג יד זיא טנװָא ןיא סנגרָאמוצ .הווה ךכ ןוא
 רעד .לַאקָאל-עיצקַאדער ןרעסערג ןיא טלמַאזעגפיונוצ ןעוועג החּפשמ
 ַא רַאפ סָאװ טסּוװעג ןיוש טָאה רעדעי .ןדָאלעגנָא ןעמוקעג זיא םלוע
 סָאד זיא רעמיטנגייא יד ןופ .."טנעמָאמ, ןרעביא טגנעה סע ערַאמכ
 עיצַאוטיס רעד ןגעוו טרירעפער .ןעוועג טינ רענייק הפיסא רעד ףיוא לָאמ
 טָאה רעמיטנגייא יד ןופ גַאלשרָאפ םעד חוכמ ןוא גנומענרעטנוא רעד ןיא
 .ץירוס טַאקָאװדַא

 :טצנַאגרעד טָאה סוינילרַאק .ב
 ןיא ךיז ןריזינַאגרָא רימ רעדָא :עמעליד ַא רַאפ ןעייטש רימ --

 רימ רעדָא ,סױרַא רעטייוו טייג ?טנעמָאמ, רעד ןוא וויטַארעּפָאָאק ַא
 .ןריטָארקנַאב גנומענרעטנוא רעד ןזָאל ןוא גַאלשרָאפ םעד ןָא טינ ןעמענ
 ..טלעטשעגּפָא ?טנעמָאמ, רעד טרעוו ןַאד

 זַא ; ןריטָארקנַאב לָאז ?טנעמָאמ, רעד ,ןזָאלרעד טינ ןרָאט רימ --
 .גָאז רעשירָאגעטַאק ַא טלַאפ -- !ןלעטשּפָא ךיז לָאז ?טנעמָאמ, רעד

 סָאד ןוא .טּפַאכעגרעטנוא ערעדנַא ךָאנ ןבָאה גָאז ןקיוָאד םעד
 :ןלַאנָאסרעּפ יד ןופ גנומיטש עקידנרידיצעד עשיטקַאפ יד ןעוועג זיא
 ךיז ןָאק ?טנעמָאמ , רעד זַא ,קנַאדעג ןרַאפ טַאהעג ארומ עלַא ןבָאה'ס
 יװ סיורָאפ טינ לָאמנייק סייוו ןעמ ןוא ,קיליײװטייצ וליּפַא ,ןלעטשּפָא
 .ןרעיוד ןָאק ?טייקיליײװטייצ, יד גנַאל

 טוװרּפעג טָאה ,רַאלקש טסיּפיטָאניל רעד ,דילגטימ-יירעצעז רעד
 :דייר ערעטכינ רעמ טימ ןטערטױרַא

 םוצ ןזָאלרעד וצ ָאי רעסעב זדנוא טניױל ,םירבח ,רשפא --

 םהרבא

 טשרע ןוא תובוח יד ןופ ןרָאװעג רוטּפ רימ ןטלָאװ ןַאד -? טָארקנַאב
 ףימ ,טינ טסעגרַאפ .ןדָאב םענייר ַא ףיוא וויטַארעּפָאָאק םעד ןפַאשעג ןַאד
 ןלָאצ וצ ןעמענרעטנוא ךיז רימ ןענָאק יװ ...ּפמוז ןסיורג ַא רַאפ ןעייטש
 ? תובוח עכלעזַא

 ערעדנַא ךרוד ןרָאװעג ןעירשרַאפ רעבָא זיא םיטש עקיזָאד יד
 : תולוק

 ןייק ףיוא ןלעטשּפָא טינ ךיז רָאט ?טנעמָאמ, רעד ! ןיינ ! ןיינ ---
 !טינ גָאט ןייא

 .גנוטייצ יד ןעיײנַאב וצ ןעגנילעג ןָאק זדנוא ןעוו טסייוו רע ---
 ..ןטרַאװ טינ ןלעװ רענעייל יד --
 !ווּורּפ םעד ןכַאמ ןזומ רימ --
 סולשַאב רעד זיא םענעי ןופ ןוא םעד ןופ דייר עקיציה עלַא יד ךָאנ

 רימ :רעוויטיניפעד ַא ןוא רערָאלק ַא ןעװעג גנולמַאזרַאפ רעד ןופ
 רָאט "טנעמָאמ, רעד :רעביא ץלַא ןעמענ רימ :וויטַארעּפָאָאק ַא ןפַאש
 ..ןלעפ טינ גָאט ןייא ןייק

 רעד ןרָאװעג ןפַאשעג 1921 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןיא ױזַא ןוא
 ןופ גנומענרעטנוא-גַאלרַאפ יד -- 'ַאסַארּפ ַאשַאנ; וויטַארעּפָאָאק
 ."טנעמָאמ,

 ןעמַאזצ ןלַאנָאסרעּפ יירד עלַא דצמ עיסימָאק עשירָאזיװָארּפ ַא
 -"טנעמָאמ, ןליבַאטס םעד -- רעמיטנגייא יד ןופ רעייטשרָאפ ןטימ
 עקיטיינ עלַא טריפעגכרוד טָאה --- יקצולירּפ חנ טַאקָאװדַא רעטעברַאטימ
 רעד ייס ןוא רַאטָאנ ַא ייב ןוא ןטמַא ענעדישרַאפ יד ןיא ןטעטילַאמרָאפ
 ןענישרעד רעטייוו ןענעז ?ָאידַאר רעװעשרַאװ,; רעד ייס ןוא ?טנעמָאמ;
 .הקספה ַא ןָא

 .ןשטנעמ יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא וויטַארעּפָאָאק ןופ גנוטלַאװרַאפ יד
 הדבוע עטשרע ריא .ןלַאנָאסרעּפ יירד עלַא ןופ רעייטשרָאפ ןייא וצ
 ךיוא ..טפלעה ַא ףיוא טעמכ ,ןעניול יד ןופ עיצקודער ַא :ןעוועג זיא
 עטסכעה ערעייז ןופ טפלעה ַא ןעמוקַאב ןבָאה רעמיטנגייא ענעזעוועג יד
 ןינע םעד ןרינַאס :ןעװעג זיא טירש רעטייווצ רעד .ןעניול עשיזַאב
 יז טָאה'מ ןוא ןרָאטידערק עלַא זייווקיצנייא ןפוררַאפ טָאה'מ .תובוח
 רעד זַא :בצמ רעשיטקַאפ רעד סיוא טעז סע ױזַא יװ ןעוועג עידומ
 ןרינגיזער וצ זיא ןרק רעייז ןעװעטַאר וצ ױזַא יו געווסיוא רעקיצנייא
 ,סעטַאר ערעגנעל ףיוא ןגיילעצ ןעמ טעװ אפוג ןרק םעד ..ןזניצ יד ןופ
 ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .ןעגנולָאצ יד ןכעלגעמרעד וצ ידכ
 טָאה .ןעלסקעוו יד גנַאג ןיא ןזָאל ןלעװ ייז זַא ,טָארדעג ןוא טציהעג
 וצ ןייז םרוג ןלעוו ייז ביוא :ןטנעמוגרַא עשיגָאל טימ טליקעגּפָא יז ןעמ
 וצ טינ ןסנַאש םוש ןייק ייז ןבָאה ןַאד ,(טָארקנַאב) ?שטשָאלדַאּפוא;
 ;טמַא-רעייטש רעד זיא טרָא ןטשרע ןפיוא לייוו ,ןרק רעייז ןעװעטַאר
 םישדח ליפ רַאפ טמוק סע ןעמעװ ,ןלַאנָאסרעּפ יד -- ןטייווצ ןפיוא
 ןפיוא ןייגנַײא טזומעג ,הרירב תילב ,ןרָאטידערק יד ןבָאה ...ןיול
 .ויטַארעּפָאָאק ןופ גַאלשרָאפ

 טזָאלעג רעטייו ןעמ טָאה יקצולירּפ יבצ רָאטקַאדער-ףעש םעד
 -עיצקַאדער ַא טלייועגסיוא םיא וצ רָאנ טָאה ןעמ ."לקנעב/, ןייז ףיוא
 הלשממ יד טריפעג םיא טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ,יירד ןופ עיגעלָאק



 תומחלמ-טלעוו עדיײיב ןשיװצ "טנעמָאמ רעד;

 .טשיוטעג לָאמ עכעלטע ךיז טָאה "עיגעלָאקדער, יד .עיצקַאדער ןַיא

 ןַאמטּפעה ףסוי ,ןילטײצ ללה :ןעװעג ריא ןיא ןענעז טייצ רעד ךרוד
 ךיוא עזַאפ רעטצעל ןיא ,סוינילרַאק .ב ,יקצינּפוטס .י.ש ,(לאונמע)
 זיא רַאטערקעס-עיצקַאדער .רעצריק רעװ ,רעגנעל רעוװ .בילטָאג ר"ד
 ןגעלפ טנעה ענייז ךרוד סָאװ ,סוּפָארּפ .י .י ,דימת יװ ,ןבילבעג רעטייוו
 .ןצעז םוצ ,עטריגערָאק ןוא עטיירגעגוצ ,ןטּפירקסונַאמ עלַא ןיײגכרוד
 .זיולב טייהנגעלעג ַא ייב .ןבײרשנָא סעּפע ןטלעז סוּפָארּפ טגעלפ ןַײלַא

 עלַא טימ גנודניברַאפ יד ןטלַאהעגנָא רעטייוו טָאה עיצקַאדער יד
 יד ןוא דנַאלסױא ןיא ייס ,דנַאל ןיא ייס רעטעברַאטימ עכעלרעסיוא
 טקורדעג רעטייוו טָאה'מ .הגרדמ רעד ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה גנוטייצ
 ףעזיר םהרבא ,רעגינ .ש ,רואינש ןמלז יװ ,ןעמענ טימ רעביירש
 יקסניטָאבַאשז .ערעדנַא ןוא יקסניטָאבַאשז רימידַאלװ ךיוא רעטעּפש
 -- םירמאמ עכיירטסייג עגנַאל ענייז ןקישוצ ךעלטקניּפ זדנוא טגעלפ
 עיצקודער יד .קיטַאמעט רעשידיי רענַײמעגלַא ןופ --- ןעייסע ךעלטנגייא
 -רעסיוא יד ףיוא ןעוועג לח ךיוא זיא ןלַאנָאסרעּפ יד ןופ ןעניול יד ףיוא
 ...טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז לפיוו ףיוא ,ךיז טייטשרַאפ -- רעטעברַאטימ עכעל
 .רַארָאנָאה םעד ןדיינש םיא לָאז ןעמ טזָאלרעד טינ טָאה ,לשמל ,רואינש
 ןבָאה ללכ ךרדב ..סיפ יד רַאפ טג םעד ןפרָאװעג דלַאב טלָאװ רע
 טזומעג ייז ןבָאה קידנליװ-טינ-קידנליוו .טריטּפעצקַא ָאי סע רעביירש
 ךָאד ייז ןבָאה ."טנעמָאמ, ןופ בצמ ןשימָאנָאקע םעד ןעמענ טכַא ןיא
 .ןטנעמיטנעס עקירָאיגנַאל גנוטייצ רעד טימ ןדנוברַאפ

 -ןטסילַאנרושז ןוא -ןטַארעטיל םייב טַאר רעלענָאיסעפָארּפ רעד
 -ןטסילַאנרושז ןשיליוּפ םעניײמעגלַא םייב סעיצקעס עשידִיי יד ןוא ןייארַאפ
 ןיא ןעגנוגנידַאב עינ יד וצ ןסַאפוצ טזומעג ךיז ןבָאה טַאקידניס
 ןוא ץרָאּפָארּפ יד ןרָאװעג טיהעגּפָא רעטייוו רעבָא זיא סע .?טנעמָאמ;
 ,גנוטייצ רעד ןיא רעטעברַאטימ סעירָאגעטַאק יד ןשיוװצ טכיוועגכיילג
 סעיצקנופ ענייז טיול ,לעודיווידניא ןרעװ טלוװעַאב טינ לָאז רענייק ידכ
 .עיצקַאדער ןיא

 ףיוא ןרינעוורעטניא בור סָאד טגעלפ טַאר רעלענָאיסעּפָארּפ רעד
 יד ןופ טייצ רעד תעב ןעגנוטערטרַאפ ןופ לַאפ ןיא רָאנ ןפוא ןפרַאש ַא
 טַאר רעד טָאה טלָאמעד .ןטײקנַארק ןופ לַאפ ןיא רעדָא ,ןביולרוא
 ןייארַאפ ןופ עזָאלסטעברַא רָאנ ןייז ןלָאז רעטערטרַאפ יד זַא ,טיהעגּפָא
 עזָאלסטעברַא ןוא .ןשטנעמ עכעלרעניא ענעגייא טינ לַאפ ןייק רַאפ ןוא
 -סטעברַא עלענָאיסעּפָארּפ; ןגָאז ןָאק'מ .ןעוועג דימת ןייארַאפ ןיא ןענעז
 רעדנַאסקעלַא ,ץיוורוה לדנעמ םחנמ ,סקַאז .ש .א : רעגייטש ַא יו ..."עזָאל
 -יא ײב רעװ ,רוטקערָאק ייב רעװ .ערעדנַא ןוא עלעשרעה ,ָאברַאפ
 .ןעגנוצעזרעב

 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןעגנוטייצ עקירעביא יד ךיוא ןענעז ןכיג ןיא
 ..סערּפסקע רעזדנוא, ױזַא ,"טנייה; רעד ױזַא .ןוויטַארעּפָאָאק ןַיא
 ַא וצ ,רעדנירג ריא וצ טרעהעג הליחתכל טָאה "סערּפסקע רעזדנוא;
 וצ גנוטייצ יד ןבעגרעביא טזומעג ךיג רָאג טָאה סָאװ ,גרעבדלָאג ןסיוועג
 עכלעזַא טַאהעג טינ רעבָא ןבָאה ןעגנוטייצ עקיזָאד יד .ןלַאנָאסרעּפ יד
 רעבירעד ."טנעמָאמ, רעד יוװ תובוח עקיזיר טימ ןעמעלבארּפ ערעווש

 -רַאטימ יד ןוא ערעסעב ליפ ַא ןעוועג הכרעמ עשימָאנָאקע רעייז זיא

 צ+

 ןעמוקעגסיוא רימ זיא וויטַארעּפָאָאק ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא
 ךיז טלײצ סָאװ ,טיײצ עגנַאל ַא ,תוקספה עסיוועג טימ ,ןטעברַא וצ
 .עיצקַאדער רעד ןופ רעיײטשרָאפ רעד יוװ ןעוועג טרָאד ןיב'כ .ןרָאי ןיא
 רַאפ טעברַא ןיימ זיא רַאפרעד .רעריפ-לָאקָאטָארּפ ןוא רַאטערקעס יװ

 ןאמענעל .ל

 רעטעברַאטימ עטסגניי יד ןופ
 ."טנעמַאמ , ןופ

 זיא ,טנָאמרעד יוװ ,גנוטלַאװרַאפ יד .ןרָאװעג טריצודער עיצקַאדער רעד
 ןופ :ןעװעג ןענעז רעדילגטימ ייווצ ערעדנַא יד .יירד ןופ ןענַאטשַאב
 -- יירעקורד רעד ןופ ןוא יקסווָאנַאי המלש -- עיצַארטסַינימדַא רעד
 רעדורב ַא) יקסוװָאנַאי המלש .ןַאמלעק םהרבא -- טסינישַאמ-רעקורד רעד
 ןופ רָאטקַאדער ,יקסווָאנַאא לאומש םענעברָאטשרַאפ קיטייצירפ ןופ
 -ַארטסינימדַא עלַא ןיא טנוװַאהַאב טוג ןעוועג זיא (?ָאידַאר רעװעשרַאװ;
 .עיצַארטסינימדַא ןיא טעברַא רעקירעיגנַאל ןייז תמחמ ,םינינע עוויט
 עכעלטפַאשטריװ עלַא יד ןיא טריטנעירָא לענש ךיז טָאה רעדיװ ןַאמלעק
 טימ שטנעמ ַא ןעוועג רע זיא וצרעד .גנומענרעטנוא רעד ןופ םינינע
 טָאה טייצ רעד טימ זַא ױזַא -- רעטקַארַאכ ןטסעפ ןוא עיגרענע ךס ַא
 'רַאפ רעד ץוחַא .גנוטלַאוװרַאפ רעד ןיא ץַאלּפ ןקיטכיוו ַא ןעמונרַאפ רע

 ,טַאר-סטכיזפיוא ןַא ןבָאה ךיוא טזומעג וויטַארעּפָאָאק רעד טָאה גנוטלַאװ
 ןימ ַא ךעלטנגייא זיא סָאד .ןָאזרעּפ ףניפ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ
 ןוא טפָא ױזַא טינ ןעמוקפיונוצ ךיז טגעלפ סָאװ ,עיסימָאק-לָארטנָאק
 .גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא טשימעגניירַא קיניײװ ךיז טָאה
 םעד ןפורפיונוצ אפוג גנוטלַאװרַאפ יד טגעלפ ןלַאפ עקיטכיוו ייב
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 ןעמענוצנָא ידכ ,גנולמַאזרַאפ עניײמעגלַא ןַא ךיוא לָאמַא ,טַאר-סטכיזפיוא
 .סולשַאב ַא

 ,ןגרָאז טייז ןייא ןופ :ןבַאגפיוא ךס ַא טַאהעג טָאה גנוטלַאוװרַאפ יד
 יד ןסקַאװ לָאז סע :שזַאריט רעייז ןיא ןגייטש ןלָאז ןעגנוטייצ עדייב זַא
 עסיורג ַא .תואצוה עקירעביא ןיא עימָאנָאקע ןכַאמ וצ ;ןסנָאנַא לָאצ
 -יוקע ענעפורעג-יוזַא יד ןעוװעג ןענעז גנומענרעטנוא רעד רַאפ גָאלּפ
 עלַא ןיא ןטעברַא ערטסקע רַאפ עסַאק רעד וצ ןרעדרָא .ה .ד "ךעלעט
 ןופ "ךעלעטיווק, יד .יירעצעז רעד ןיא רקיע רעד .ןעגנוליײטּפָא יירד
 ןגעלפ ייז .דרָאקער םעד ןגָאלשעג ןבָאה ןהעש-רעביא רַאפ יירעצעז רעד
 ףיוא .ןיול ןבלַאה ַא ךָאנ טעמכ סרעצעז עסיוועג ייב ןפערטַאב טפָא
 טפָא וצ ןוא ליפוצ ןיוש ךיז טָאה'מ .ןכיורבסימ ייז ןגעלפ טיבעג םעד
 זיא "ךעלעטיווק, יד ןגעק ףמַאק רעד ..ןהעש-רעביא ןיא טקיטיינעג
 טרעדנוה ןיא ןעגנילעג טנָאקעג טינ טָאה ןוא רערעוװש ַא ןעוועג
 .טנעצָארּפ

 ערעדנַא טימ ווּורּפ ַא טכַאמעג טָאה "ַאסַארּפ ַאשַאנ; גַאלרַאפ רעד
 ַא ןבעגסױרַא טורּפעג ,לשמל ,טָאה ןעמ :ןבַאגסױא עשירעגעלרַאפ
 רעד, ןעמָאנ ןטימ רעטקַארַאכ ןרעלוּפָאּפ ַא ןופ לַאנרושז ןשירַארעטיל
 ןײק רעבָא .סוינילרַאק .ב ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ?דניירפזיוה
 טינ לַאנרושז רעקיזָאד רעד טָאה ןטַאטלוזער עלעיסנַאניפ עקיטכיוו
 ךיא .ןעגנַאגעגסױרַא רע זיא ןגעוװטסעדנופ רָאי רָאּפ ַא .טכַארבעג
 יירד,, -- ןַאמָאר ןשיסור ַא ןופ גנוצעזרעביא ןַא עניימ זַא ,בגַא ,קנעדעג
 --- ווָאנַאמָאר ןָאמײלעטנַאּפ רעביירש ןשיטעיווָאס ןופ "ןקָאז ענעדייז רָאּפ
 רעד לייוו ,ןרעװ וצ טקידנערַאפ ןזיװַאב טינ לַאנרושז ןקיזָאד ןיא טָאה
 ךיז רע טָאה טלעטשענּפָא ןוא .טלעטשעגּפָא ןטימ ןיא ךיז טָאה לַאנרושז
 .ב ןופ ,רָאטקַאדער םענופ טײקנַארק רעד רעביא :הביס-טּפיוה ַא רעביא
 .ןסוינילרַאק

 קרעוװ קיגָאװ סיורג ַא ןבעגעגסיורַא ךיוא טָאה וויטַארעּפָאָאק רעד
 לשיפ רָאסעּפָארּפ רעטעברַאטימ ןכעלרעסיוא ריא ןופ םערָאפ-ךוב ןיא
 טיבעג ןפיוא טעברַאשרָאפ ַא -- ?ליּפש ןוא םולח; .נ.א ןָאסרואינש
 -טעלעב סנָאסרואינש לשיפ .פָארּפ .עיגָאלָאּפָארטנַא ןוא עיגָאלָאכיסּפ ןופ
 .א "רעטסוש רעד למהרבא, ,"עסַארטש-רידַאנערג; ןטעברַא עשיטסיר
 .אפוג ?טנעמָאמ,, ןיא םיכשמה ןיא טקורדעג ךיז ןבָאה .דנַא

 "טנעמָאמ ,, ןופ וויטַארעּפָאָאק רעד טָאה וויטַאיציניא עטסערג יד
 רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ עינ ַא ןבעגסױרַא ןטימ ןעמונעגרעטנוא
 רעייז ןעגנַאגעג זיא ?דנָאלגעשּפ שַאנ, רעד ."סָאלג יװָאנ, .נ .א ךַארּפש
 יד טימ טרירוקנָאק קרַאטש טָאה .ןסנָאנַא ,שזַאריט ַא טַאהעג טָאה :טוג
 לטעלב עטכייל ערעלוּפָאּפ סָאד ךיוא עבלעז סָאד .ןעגנוטייצ עשידיי
 טינ "ַאסַארּפ ַאשַאנ, גַאלרַאפ רעד לָאז סָאװרַאפ ָאט .?ָאנַאר ַאטנָאיּפ;
 -עיצַאטָאר עיינ יד ? גנוטייצ רעשיליוּפ רעיינ ַא טימ ווּורּפ ןייק ןכַאמ
 ַא ךָאנ וליפא ךיז ןופ ןפרַאװסױרַא ןָאק יז .טעברַא ףיוא טרַאװ ןישַאמ
 ןיא טינ ךיוא זדנוא ןלעפ סרעצעז ןוא ןפיטָאניל .ןעגנוטייצ ףניפ
 -עגוצ ןוא טלטרַאגעגרעטנוא גנוטלַאװרַאפ רעזדנוא ךיז טָאה .יירעצעז
 .גנוריזילַאער רעד וצ ןטָארט

 םעד ןדַאלעגנייא רימ ןבָאה ?סָאלג יװָאנ, ןופ רָאטקַאדער ַא רַאפ

 5 יע הש) םהרבא

 ,גרעבמעל ןופ רעלזניא םהרבא ר"ד טסיצילבוּפ ןשילױוּפ-שידיי ןטנַאקַאב
 .דנַא .א "ַאליװכ, יוװ ,ןטפירשטייצ עשילױּפ-שידיי ןופ רעטעברַאטימ ַא
 ןשילױּפ-שידיי םעד ןגיוצעגוצ ןעמ טָאה רעטעברַאטימ ןטנעָאנ ַא יו
 עכעלטע ךָאנ ןוא רעטעטשדנַארב ןַאמָאר טסילַאנרושז ןוא רעביירש
 עדיב ערעזדנוא ןבענ .ןטסילַאנרושז עגנוי עשיליוּפ-שידיי ערעדנַא
 -רָאפניא ןכייר םענופ ןסָאנעג "סָאלג יװָאנ, רעד טָאה ןעגנוטייצ עשידיי
 ייס ,ןרוטנעגַא ןופ ייס ןעמוקַאב ןגעלפ רימ סָאװ ,לַאירעטַאמ ןוויטַאמ
 יד רַאפ ץַאלּפ ַא .ןטנעדנָאּפסערָאק ןוא ןרעטרָאּפער ערעזדנוא ןופ
 טימ קיטכיזרָאפ ןעוועג ןיוש ןענעז רימ) ןשטנעמ-עיצקַאדער עטלייצעג
 םעיינ רעזדנוא ןיא טלעפעג טַינ ךיוא טָאה (...ןשטנעמ עיינ ןרישזַאגנַא
 .טריקיזיר טינ ךס ןייק גנוטייצ רעד טימ ןבָאה רימ זַא ױזַא -- ןינב

 עכעלרעסיוא ייר ַא ?סָאלג יװָאנ; םוצ ןגיוצעגוצ ךיוא ןבָאה רימ
 ןקורד ךיז ןגעלפ סע .רעצעזרעביא ,ןטעָאּפ ,רעביירש :רעטעברַאטימ
 .רעביירש עשידיי עטנַאקַאב ןופ ןלעװָאנ עטלייוועגסיוא גנוטייצ רעד ןיא
 רַאפ ןבָאה סע .רעדיל ענייז טפָא טקורדעג טרָאד טָאה לעמיש יצירוַאמ
 שַאנצ ןיא סָאװ ,סנירעצעזרעביא עבלעז יד טעברַאעג גנוטייצ רעד
 גנוטייצ יד .שטיװָאקלָאװ .א ןוא רעשטלעוו ַאקנַא :יװ ,"דנָאלגעשּפ
 .א ר"ד ןעגנַאגעג זיא גָאט ןדעי .םינּפ שיטיײל ַא ןגָארקעג טָאה
 עלַא ףיוא טריגַאער טָאה רע ןכלעוו ןיא ,לקיטרַא-טייל ַא סרעלזניא
 זיא גנוטייצ יד .דנַאלסױא ןיא ןוא דנַאל ןיא ןשינעעשעג עשיטילָאּפ
 רעטשרע רעד ףיוא סעיצַארטסוליא עטרילָאק טימ ןענישרעד טפָא ךיוא
 גנוטייצ יד טָאה לכש יפ לע .קורדנייא ןַא טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,טייז
 ,ןזיירק עקידנדנעײל-שילוּפ עשידיי יד ןיא ןעגנירדניירַא טפרַאדעג
 :רקיצ רעד טלעפעג ,טקנוּפדנַאטש ןכעלטפעשעג ןופ ,ריא טָאה סע רעבָא
 -ירחוס יד .רעבעג-ןסנָאנַא םלוע םעד ןעניוועג וצ ןעוועג רעווש ...ןסנָאנַא
 שַאנ, רעד .עיצידַארט ןָא ךיז ןטלַאה ןזיירק עלעירטסודניא ןוא עש
 -יווושעג ןוא רענעייל זיירק ןרעטיירב ַא ןענּוװעג ןיוש טָאה "דנָאלגעשּפ
 .גנוטייצ רעייז ןרָאװעג זיא "דנָאלגעשּפ שַאנ; .רעבעג-ןסנָאנַא ענער

 רָאי ַא רעכעה ןעגנַאגעגסױרַא ?סָאלג יװָאנ, רעד זיא ןגעווטסעדנופ
 ןשינכעט ןסיורג םעד קנַאדַא רָאנ -- רָאי ייוצ עגרַאק רעדָא ,טייצ
 עסיורג ַארטסקע טרָאּפשעגניײא טָאה סָאװ ,גַאלרַאפ רעזדנוא ןופ טַארַאּפַא
 ,רעדנוזַאב גנוטייצ יד ןפַאש טפרַאדעג ןטלָאװ רימ ביוא םירָאװ .ןטעשזדוב
 ,ןעגנוטכירנייא עשינכעט ענייז עלַא טימ .,טַארַאּפַא ןטיירג רעזדנוא ןָא
 ...טרובעג ריא ךָאנ דלַאב ןעגנַאגעגרעטנוא יז טלָאװ

 א

 ןעמ ןעוו ,טייצ יד -- 1933 רָאי סָאד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע
 יד ןופ ןובשח ןפיוא סעטַאר עסיורג יד ןלָאצ ןבױהנָא טפרַאדעג טָאה
 ןבָאה .ןילרעב ןיא *ַאקיפַארג, רעד קידלוש זיא'מ סָאװ ,רעלָאה 0
 רעד טימ שיוטסיוא-ווירב ַא ןבױהעגנָא --- גנוטלַאװרַאפ יד -- רימ
 ןשטייד יד ןיוש ןבָאה סָאד --- וװוויטַארעּפָאָאק ַא ןענעז רימ זַא .עמריפ
 עטצפל יד ןיא ,טציא ןוא .עשרַאװ ןיא רעייטשרָאפ רעייז ןופ טסּוװעג
 ןעניפעג רימ זַא .ןעוועג עידומ סנטייצַאב ייז רימ ןבָאה ,1932 ןופ םישדח



 תומחלמ טלעוװ עדייב ןשיװצ "טנעמָאמ רעד;

 יז טיירג ןענעז רימ זַא ןוא ןטייקירעוװש עלעיסנַאניפ עסיורג ןיא ךיז
 יד ןופ סעטַאד יד רעטנוא ןעמוק סע רעדייא ןילרעב ןיא ןכוזַאב וצ

 ןעװעג זיא ןילרעב ןיא דניירפ ןוא רעלטימרַאפ רעזדנוא ...ןעגנולָאצ
 -עּפָאלקיצנע ןשיערבעה ַא ןופ רעבעגסױרַאטימ ַא ,גרעבנייוו לאומש ר"ד
 רעטַאװירּפ רעד ןופ רָאטקעריד םעד ןופ רעדורב -- ןָאקיסקעל ןשיד
 ןוא ןבירשעג רימ ןבָאה םיא וצ ךיוא .עשרַאװ ןיא "הלכסא; עיזַאנמיג
 גרעבנייו ר"ד רעקיזָאד רעד ןוא .ןינע ןבלעז ןגעוו טרימרָאפניא םִיא
 טימ ןילרעב ןיא "ּוװ-עדנַאר, םענופ ?"ןכדשא רעד ןעוװעג עקַאט זיא
 .?ַאקיפַארג, רעד

 רעד ןופ לעיציפָא -- ךיא : יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצַאגעלעד יד
 רעד ןוא ןַאמטפעה ףסוי : ןגעלָאק-עיצקַאדער ייווצ ךָאנ ןוא ,גנוטלַאוװרַאפ

 ,ךַאז רעד רַאפ טניולעג טָאה סע .סוּפָארּפ .י .י רַאטערקעס-עיצקַאדער
 -סױרַא רעזדנוא ןגעוו .רעביירש ןופ רָאנ ןײטשַאב לָאז עיצַאגעלעד יד זַא
 -סערָאק ןוא רעטעברַאטימ רעזדנוא ןעוועג עידומ ךיוא רימ ןבָאה רָאפ
 .טעווס ןַאמרעה טנעדנָאּפ

 ר"ד זדנוא טָאה ןגרָאמירפ-רעבמעצעד ַא םענייא ןיא ,טָא ןוא
 -סיוא ןכָאנ .גרובנעטָאלרַאש-ןילרעב לַאזקָאװ ןפיוא טרַאװעגּפָא גרעבנייוו
 ןוא טלעטשַאב זדנוא רַאפ טָאה גרעבנייוו ר"ד סָאװ ,לעטָאה ןיא ךיז ןעור
 שיט-גָאטימ ןעמַאזניימעג םייב תונעט ערעזדנוא ?ןריסישזערנייא; ןכָאנ
 קעװַא ןהעש-גָאטימכָאנ יד ןיא רימ ןענעז .ןַארָאטסער ןקידתונכש ןיא
 ר"ד ךיוא ןעגנַאגעגטימ זיא זדנוא טימ ןעמַאזוצ .?ַאקיפַארג, רעד וצ
 ןיא .טַאט ןוא טַאר טימ ןפלָאהעג רדסכ זדנוא טָאה סָאװ ,גרעבנייוו
 ךיוא טָאה ןרָאטקעריד-"ַאקיפַארג, יד טימ סעומש ןשיטַאמַארד רעזדנוא
 ןוא ןלערוטלוק רעייז רעזדנוא ןופ טרָאװ עכעלפערט סָאד טלעפעג טינ
 ןבָאה --- ?ַאסַארּפ ַאשַאנ; גנומענרעטנוא יד -- רימ .גרעבנייוו ר"ד ןגולק
 עקיזָאד יד :"ַאקיפַארג; רעד יבגל טנַאה ןיא ףמורט ןקרַאטש ַא טַאהעג
 םייב ןבָאה ,"טנעמָאמ , םוצ יורטוצ ןטצענערגַאבמוא רעייז ןיא ,ןשטייד
 -סַאלװ ָאװַארּפ , ןייק טימ ךיז טנרָאװַאב טינ עיצקַאזנַארט יד ןריפכרוד
 םעד דצמ טָארקנַאב ַא ןופ לַאפ ןיא טכער-םוטנגייא טימ .ה .ד ,?יצשָאנ
 עשידירוי עקיזָאד יד טַאהעג ָאי ןטלָאװ יז ןעוו ."ַאסַארּפ ַאשַאנ; גַאלרַאפ
 -רַאפ עלַא ןעמענקירוצ ךעלטכירעג טנָאקעג ייז ןטלָאװ ,שינערָאװַאב
 טַאהעג ייז ןבָאה ,טַאהעג טינ סָאד ןבָאה ייז יו תויה .ןענישַאמ עטפיוק
 זַא ,ןגָאז ליוו סָאד .ןרָאטידערק עכעלנייוועג עלַא סָאװ טכער עבלעז יד
 ענעגעלרַאפ עלַא יד ןלָאצסיױא ןכָאנ : טרָא ןטירד ןפיוא ןעוועג ןטלָאװ ייז
 רַאפ ןלַאנָאסרעּפ עלַא יד תובוח עשּפיה יד ןלָאצסיוא ןכָאנ ןוא ןרעייטש
 ןַאד ייז ןטלָאװ סָאד ןוא ,ןעניול עקידמישדח-ליפ עקילעטשרעטניה יד
 ןטסעב ןיא .תובוח-ילעב עלַא טימ ןעמַאזוצ רָאנ ,ןילַא טינ ןעוועג
 עקיטשינ קלח רעייז ףיוא ןעמוקַאב הקולח רעד ייב ייז ןטלָאװ לַאפ
 .סנשָארג

 םעד ןשטייד יד רַאפ טרירעפער ןבָאה ,טייז רעזדנוא ןּופ ,רימ
 ; ןריטָארקנַאב םייב ןטלַאהעג ןבָאה רעמיטנגייא יד זַא :בצמ ןשיטקַאפ
 ;וויסַאּפ ןצנַאג םעד ןעמונעגרעביא ןבָאה ,וויטַארעּפָאָאק רעד ,רימ זַא
 ןענעז רימ זַא :רעטייו ױזַא ןוא ןעניול-רעגנוה רַאפ ןטעברַא רימ זַא
 בוח םעד ןלָאצ וצ ןביוהנָא טינ ןענָאק רימ זַא ,בצמ ַאזַא וצ ןעמוקעג

 ענעזעוװעג יד טימ ךַאמּפָא םענופ ןעמַאר יד ןיא !?ַאקיפַארג; רעד וצ

 ...רעמיטנגייא
 -טּפיוה רעד רעביא טסייר -- ? ןעגַאז וצ טימַאד עיז ןעקנעד סַאוװ ---

 -ינַאמ זעוורענ טָאה סָאװ ,ןַאמ רעטַאװעכילּפ רערעטלע ןַא ,רָאטקערִיד
 .רַאגיצ ןבָארג ןייז טימ טרילוּפ

 ערעזדנוא ןופ ןעמַאר יד ןיא ןלָאצ ךייא ןליוו רימ ,ךַאפנייא ץנַאג ---
 .ןטייקכעלגעמ

 !טערקנָאק ,ךילטיוד עיז ןעכערּפש --
 ןלָאצוצסיוא ,טנעצָארּפ 50 רָאפ ךייא ןגייל רימ ...טערקנָאק .ָאי --

 גרעכמַאנ דוד שרעה
 ,"טנעמָאמ , ןופ טסיצילבוּפ-טּפיוה

 רעדילגטימ-עיצקַאדער עטסטלע יד ןופ

 טקירדרעד גנומענרעטנוא יד טעוװ שרעדנַא .רָאי 10 ןופ ךשמ ןיא
 ...ןייגרעטנוא ןוא ןרעוו

 קידנענָאק טינ ,לעטָאפ ןופ ןָאטעג ביוה ַא ךיז טָאה רָאטקעריד רעד
 :גנוגערפיוא ןייז ןשרעהַאב

 !?ןערעילרעפ סעלַא ןעללָאז ריוו --
 ןריולרַאפ ץלַא ָאי ןבָאה ,ןלַאנָאסרעּפ יד ,רימ ?ץלַא סָאװרַאפ ---

 ביוא ,טעװעטַארעג ךרודַאד ןבָאה רימ .ןעניול-רעגנוה רַאפ ןטעברַא ןוא
 ןיא טקעטש סע סָאװ ,לַאטיּפַאק רעייא ןופ לייט ַא זיא ,ןצנַאג ןיא טינ
 .ןענישַאמ יד

 ךיז ןוא ןפורעגסיוא רע טָאה -- !טָארב ַאי ןעססע עיז רעבַא --
 .טצעזעגקירוצ

 ךעלגעממוא זיא'ס .רענעט עשיטסַארד ןעמונעגנָא טָאה סעומש רעד
 סע זיא טכירעגמוא וצ .םרָאפ רעכעלכַאז ַא ןיא ןייז וצ ךישממ םיא ןעוועג
 רימ טָאה גרעבנייוו ר"ד רעקידמכח-דימלת רעד .ןשטייד יד רַאפ ןעוועג
 ןסיירוצרעביא טציא זיא רעכיילג זַא ,עלעטעצ ַא טגנַאלרעד טקרעמַאבמוא
 ...ןליקּפָא ךיז ןשטייד יד ןזָאל ןוא סעומש םעד
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 : ןייג םוצ טלעטשעגפיוא ךיז ןבָאה רימ
 ךיז ןלעװ רימ ..ןקידילרעד וצ סעּפע ךָאנ טנייה ןבָאה רימ --

 ...ןעז לָאמ ןטייווצ ַא

 -סױרַא זדנוא טייקנגיוצעגנָא ןיא ןוא ןגיוושעג ןבָאה ןשטייד יד
 :גנַאגסױרַא םוצ טיײלגַאב

 ...ןהעזרעדעיוו םוצ ---

 -ַארג; רעד וצ רעדיוװ ןעייג רימ רעדייא זַא ,ןסָאלשַאב ןבָאה רימ
 יװ ,ןעלדנַאהרעטנוא ןיהַא ןייג ןײלַא רעירפ גרעבנייוו ר"ד לָאז ,"ַאקיפ
 רעסעב ןעק רענילרעב ַא יװ ,רע .ןעמָאנ רעזדנוא ןיא ,רעקיטייז ַא
 סעומש ןגנַאל ַא ךָאנ ןוא ןעגנַאגעג עקַאט רע זיא .טעטילַאטנעמ רעייז
 ןלעװ ייז ביוא זַא ,טנרָאװעג ןשטייד יד רע טָאה עיצקעריד רעד טַימ
 יד גנַאג ןיא ןזָאל ןלעװ ןוא גַאלשרָאפ רעזדנוא ףיוא ןייגנייא טינ
 עלַא טימ טָארקנַאב גַאלרַאפ םעד ןרעלקרעד ןיילַא רימ ןלעװ ,ןעלסקעוו
 רימ ןלעװ "טנעמָאמ , ןופ תוברוח יד ףיוא ןוא ,ייז רַאפ ןצנעװקעסנָאק
 םעד טיירגעגוצ טקעפרעּפ טָאה גרעבנייוו ר"ד .גנוטייצ עיינ ַא ןדנירג
 ןופ עיצקעריד רעד טימ שינעגעגַאב רעטייווצ רעזדנוא ייב ןוא ,ןדָאב
 יו .ןושל רעדנַא ןַא טימ טדערעג ןשטייד יד ןיוש ןבָאה ?ַאקיפַארג;
 ףוסל .רעקיבעגכָאנ ןוא רעכעלכַאז ןרָאװעג ייז ןענעז ,טייל עשיטקַארּפ
 -עּפָאָאק רעד :גנוקידנעטשרַאפ רעקיטליגדנע ןַא וצ ןעמוקעג רימ ןענעז
 םענופ טנעצָארּפ 60 "ַאקיפַארג, רעד ןלָאצוצסיױא בייחתמ ךיז זיא וויטַאר
 ןיא רָאי ןעצ ךרעל ןופ ךשמ ןיא -- רעלָאד 82,000 יד ןופ -- בוח
 ,טרעדָאפעג רָאנ טָאה "ַאקיפַארג, יד .רעלָאד 400 ןופ סעטַאר עכעלשדוח
 עשיליוּפ ןיא טינ ןוא ןרַאלָאד עוויטקעפע טימ ןלָאצ ריא לָאז'מ זַא
 רימ .רעלָאד ַא סעטָאלז 9 טכַאמעגסיוא טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,סעטָאלז
 .טריטּפעצקַא גנידַאב רעייז ןבָאה

 םענופ רודעצָארּפ עשידירוי יד ןריפוצכרוד טציא זדנוא טביילב
 ןשידיי ןטימ ןדנוברַאפ טלָאמעד זדנוא טָאה גרעבנייוו ר"ד .ךַאמּפָא
 טייקכעלנעזרעּפ עשידיי עטנַאקַאב ַא בגַא -- ,ןַאמענָארג ימַאס טַאקָאװדַא
 ןשיטסינויצ ןופ טכירעג םעד ןופ רעציזרָאפ ןוא רעביירש ַא ; ןילרעב ןיא
 ןופ גנורילומרָאפ עשידירוי יד טיירגעגוצ טָאה ןַאמענָארג ר"ד .סערגנָאק
 ןרָאװעג טקידנעעג זיא ץלַא ןוא "ַאקיפַארג, רעד טימ ךַאמּפָא רעזדנוא
 .בוט יכב

 לָאז'מ ,"ַאקיפַארג, רעד דצמ שינערָאװַאב רעד ןופ :אחרוא בגא
 : טריטיּפָארּפ רעדיוו גנומענרעטנוא רעזדנוא טָאה ןרַאלָאד ןיא ןלָאצ ריא
 ףיוא ןרָאװעג טריזיליבַאטס יטָאלז רעד זיא םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא
 ..סעטָאלז 9 טָאטשנַא רעלָאד ַא רַאפ 0

 רעד ןיא טריּפשעג ןיוש ןעמ טָאה ןסַאג עקיטכַאנ:טעּפש יד ףיוא
 ,1932 רעבמעצעד ןיוש ןעוועג ךָאד סע זיא .ורמוא ןַא סעּפע רעפסָאמַא
 ּווו-טינ-ּוװ ...1922 רָאי םעיינ םעניא הפיגמ רעשיטסירעלטיה רעד ברע
 ןבָאה יז .טעּפמיא ןדליוו ַא טימ ןּפורג עגנוי טרישרַאמייברַאפ ןבָאה
 .ןסיררַאפ ּפעק יד ןוא ןפוא ןשירענלעז ןפיוא ךיש יד טימ טּפַאלקעג
 ..ןצײרקנקַאה ןעירשעגּפָארַא טנעװ יד ןופ ןבָאה זייוורעטרע

 -גזייוו ,גרעבנייוו ר"ד םעד ךיא גערפ -- ...?ןל עמשמ אק יאמ --
 .ןצײרקנקַאה יד ףיוא קיד

 טרעפטנע -- ...הנידמ רעזדנוא ןיא ךעליירפ טינ זיא'ס ,יתובר --
 יד ודנוא ףיוא ךיז טקור סע ,טכוד -- .ןָאט ןקיטעמוא ןַא טימ רע
 ..ץיירקנקַאה ןופ הלשממ

 עקַאט ךָאד זיא'ס : תואיבנ ערעטצניפ יװ ןעגנולקעג ןבָאה דייר יד
 ןיא הפוקּת רעשיטסירעלטיה רעד ברע טָא-טָא ןעוועג ןתמא רעד ןיא
 ...דנַאלשטייד

 ּצ+

 טייוו יו ידכ ,ןעגנוגנערטשנָא עלַא טכַאמעג טָאה וויטַארעּפָאָאק רעד
 טָאה'מ .טעשזדוב ןיא טכיוועגכיילג לקיטש ַא ןכיירגרעד וצ ךעלגעמ
 -עגניירַא -- ןעגנוגנידַאב עיינ יד ןופ ןעמַאר יד ןיא תובוח יד טלָאצעג
 -ַארג רעד סעטַאר עקידרעלָאד-400 עכעלשדוה יד ןיוש ךיוא טנכער
 רעד ןיא ןעמָאנ ןטוג ןטימ ןײגוצנָא ידכ ,ןָאטעג ץלַא ןבָאה רימ .?ַאקיפ
 ,ןעקנעש זדנוא ןלָאז ברַאפ ןוא ריּפַאּפ ןופ ןטנַארעפיל יד ךיוא ידכ ,סַאג
 יד ייב ןמוזמ ןייק ןעגנַאלרַאפ טינ ןוא יורטוצ ןקירעהעג םעד ,דימת יו
 עשּפיה קידלוש ןעמ זיא ברַאפ ןוא ריּפַאּפ רַאפ ךיוא לייוו .ןעגנולעטשוצ
 .ןעגנואיצַאב עטוג ןטלַאהנָא ןעמ זומ סעמריפ ענעי טימ ןוא סעמוס

 ענעדיישרַאפ טימ רעדיוו לזמ טווּורּפעג טָאה וויטַארעּפָאָאק רעד
 -ץרא ןייק סעזייר-ןטסירוט עטסיזמוא טימ רקיע רעד -- סעימערּפ
 -עזייר רעסיװעג ַא טימ ךַאמּפָא ןַא טכעלגעמרעד טָאה סָאד .לארשי
 -גנַאל ַא טימ טרישזנַאװער טָאה וויטַארעּפָאָאק רעד ןעמעוו ָארויב
 לסיב שּפיה ַא טכַארבעג עקַאט טָאה סָאד .עדנַאגַאּפָארּפ רעקידנרעיוד
 ןוא ?טנעמָאמ, ןופ ןענָאּפוק יד ןטינשעג טָאה םלוע .רענעייל עיינ
 ןייק עזייר עטסיזמוא ןַא ףיוא -- סניוועג עסיורג סָאד ףיוא טרַאװעג
 .י"א

 ;בצמ םעד טרעסעברַאפ טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ןבָאה סעימערּפ יד
 רעלופ וצ .ןוויטַאילַאּפ רָאנ ןעוועג ןעלטימ עלַא יד ןענעז ךות ןיא רעבָא
 םרוג טינ סע טָאה טעשזדוב םעניא טכיוועגכיילג וצ ,עיצַאזיליבַאטס
 ענעזעוועג יד ןופ השורי יד --- תובוח יד ןופ טסַאל ערעווש יד .ןעוועג
 רערעווש ַא יװ גנומענרעטנוא רעד ףיוא טקירדעג טָאה -- רעמיטנגייא
 עיצקודער עקידרעטייוו ַא ןפלָאהעג ךיוא קיניײװ וויטַאלער טָאה סע .גרַאב
 טניוװעג קידנעטש ןענעז עכלעוו ,רעטעברַאטימ עלַא .ןעניול יד ןופ
 ןעיצנייא טזומעג ןבָאה ,?טנעמָאמ, ןיא ןטסנידרַאפ עטעפ יד וצ ןעוועג
 סע רעוװ ,לײײט ..ןבעל קידתוקחד ַא וצ ןייגרעביא ןוא קעסַאּפ םעד
 רעסיוא ןטסנידרַאפ עקיטייז וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה ,טנָאקעג ךָאנ טָאה
 בָאה רעטעברַאטַימ-עיצקַאדער ןופ ןעיורפ לייט .וויטַארעּפָאָאק םעד
 ןטעסרָאג ייב ,יירעדינש ייב) "טרָא; ןיא ןכַאפ ןענרעל ןבױהעגנָא
 ..טייצ רערעווש רעד ןיא ?ודגנכ רזע; ןַא ןייז ןענָאק וצ ידכ ,(המודכו
 ךָאד ךיז ןוא ןבעל טרעטַאמעג ַא טריפעג ןבָאה תוחּפשמ טרעדנוה
 .טנעמיטנעס רעד ןדנובעגוצ ןכעלטיא טָאה סע ."טנעמָאמ, ןָא טרעמַאלקעג
 עלַא ןָאק ןעמ סָאװ ,רחסמ ַא סעּפע םתס ןייק טינ !גנוטייצ ַא טרָאפ
 .הסנרּפ ןייק טינ טיג סע ביוא ,טינ טריטיפָארּפ סע ביוא ,ןטייב גָאט
 -ַאנרושז ןוא רעביירש יד רָאנ טינ טַאהעג ללכ ךרדב ןבָאה גנַאגוצ ַאזַא



 תומחלמ טלעוו עדייב ןשיווצ "טנעמָאמ רעד,

 עשינכעט ערעדנַא יד ןופ ןשטנעמ יד ךיוא רָאנ .עיצקַאדער ןופ ןטסיל
 ןעגנערב ןעמ זומ גנוטייצ ַא רַאפ זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןעגנולײטּפָא
 ...תונברק

 .1937 בײהנָא ןעוועג ןיוש זיא'ס

 -פיוא םעד ןפוררַאפ גנוטלַאװרַאפ יד טָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא
 טריזילַאנַא רָאלק טָאה'מ .גנוטַארַאב רעקידנעגנירד ַא ףיוא טַאר-סטכיז
 ןויטקעּפסרעּפ יד ןוא גנומענרעטנוא רעד ןופ בצמ ןלעיצנַאניפ םעד
 רעטייו סע ןָאק ױזַא זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג זיא'מ .רעטייוו ףיוא
 וװיטַארעּפָאָאק רעד ךיוא .עטָאלב ַא ןיא רעפיט ץלַא ןכירק רימ זַא .ןייג טינ
 ..טָארקנַאב ַא וצ ךיז טרעטנענרעד

 טַאקָאװדַא םעד --- טסירוי ַא טַאהעג רימ ןבָאה טַאר-סטכיזפיוא ןיא
 ערטסקע ןטעברַאפ ךָאנ רימ ןבָאה םיא ץוחַא ןוא -- ץירוס לאכימ
 םענעזעוועג םעד -- יקצולירּפ חנ ,טַאקָאװדַא ןשימייה ןטייווצ רעזדנוא
 ןבָאה ,ןעגננורעלקפיוא עשידירוי ערעייז קידנרעהסיוא .רעמיטנגייאטימ
 :הפיסא ןַא ךָאנ ןפור וצ ןסָאלשַאב הפיסא רעקיזָאד רעד ףיוא רימ
 יד :רענעקכַאז עלעיסנַאניפ ענעדַאלעגנײא עכעלטע טימ הפיסא ןַא
 ןוא עדירפ ןַאילימיסקַאמ ןוא יקסוועשערעש לאכימ רעטכיר-סלדנַאה
 זיא רענעקכַאז יד ןופ הצע רעד ףיוא .ןטסיסנַאניפ עטנַאקַאב רָאּפ ַא

 סָאד .טכיזפיוא-טכירעג ַא ךָאנ ךיז ןדנעו וצ :סולשַאב רעד ןלַאפעג
 ףיוא םוירָאטַארָאמ ַא ןעמוקַאב וצ טייקכעלגעמ עלַאגעל יד ןבעג טעוו
 טעװ טייצ רעד טימ .טָארקנַאב ַא ןדיימסיוא ןָאק סָאד ןוא תובוח עלַא
 ערעסעב זיב ,םעז רובעי דע תובוח-ילעב יד טימ ןעמוקכרודַא ןענָאק ןעמ
 -טכירעג) "יװָאדנָאס רוזדַאנ םעד ןעמ טעװ טלָאמעד ןוא ...ןטייצ
 .ןובשח רעד ןעוועג זיא ױזַא .ןעמענּפָארַא קירוצ ןענָאק (טכיזפיוא

 ,ןָאטעג סע רימ ןבָאה טימעג ןגנירג ןייק טימ טינ .הווה ךכ ןוא
 ,ןרָאטידערק יד יבגל ןליוװ ןטכעלש ַא ןָא ןָאטעג סע ןבָאה רימ רעבָא
 ..עיצַארעּפָא עשיגרוריכ עקידנעגנירד ַא יװ -- הרירב תילב רָאנ

 רודעצָארּפ יד זיא סולפנייא טימ ןשטנעמ ןופ ןעגנואימַאב יד קנַאדַא
 ןעמונעגפיוא גנודנעוו רעזדנוא טָאה טכירעג סָאד .רעווש ןעגנַאגעגוצ טינ
 ("יװָאדנָאס ַאצרָאזדַאנ;) רעעזפיוא-טכירעג ןרַאפ טמיטשַאב ןוא וויטיזָאּפ
 ,ןַאהַאק קערַאמ טַאקָאװדַא ןשידיי םעד גנומענרעטנוא רעזדנוא רעביא
 ןדירפוצ ןעוװעג דָארג ןענעז רימ .רעוט רעשיטסינָאיזיװער ַא דָארג
 ..דיי ַא סָאװ

 -טכירעג רָאנ ןעוועג זיא ןַאהַאק קערַאמ .װדַא יװ גנַאל יוזַא
 רעד וצ ךעלטניירפ וליפא ןוא לַאיָאל רעייז ןעוועג רע זיא רעעזפיוא
 רעטייוו ןבָאה ,גנוטלַאװרַאפ יד ,רימ .גנומענרעטנוא רעד ןופ גנוריפנָא
 טייטשרַאפ -- טעברַא רעקידנפיול רעזדנוא טימ ןעגנַאגעגנָא ןוא טריטמַא
 טעברַא רעזדנוא .רעעזפיוא-טכירעג ןטימ טקַאטנָאק ןקידרדסכ ןיא ,ךיז
 וצ גרָאז סיוא ,טייקיניײלק ַא :עטרעטכיילרַאפ רָאג זיב ַא ןרָאװעג זיא
 עכעלשדוח יד וליפא .סעטַאר סיוא :ןענימרעט-לסקעוו סיוא :; תובוח ןלָאצ
 .ןלַאפעגּפָא ךיוא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןענעז *ַאקיפַארג; רעד רַאפ סעטַאר
 -- ןעוװעג זיא עיצַארטסינימדַא ןוא עיצקַאדער רעד ןופ גרָאז עצנַאג יד
 .ןסנָאנַא ןופ סולפוצ םעד ןריציפיסנעטניא וצ ,שזַאריט םעד ןביוה וצ

 טרעגַאלַאב זדנוא ןבָאה "יװָאדנָאס רּוזדַאנ; םענופ טייצ עטשרע יד

 רעקילייווטייצ ַא רָאנ זיא סָאד זַא ,טסיירטעג ייז ןבָאה רימ .תובוח-ילעב יד
 זַא ,עזיױּפ-םעטָא ןַא ןעוועג קיטיונ זיא גנומענרעטנוא רעד זַא ,ןינע
 בצמ רעד רָאנ יװ -- ןלָאצסױא ןעמעלַא רימ ןלעװ טייצ רעד טימ
 רימ ןבָאה --- !טָארקנַאב טינ זיא ?טנעמָאמ, רעד .ןרעסעברַאפ ךיז טעוו
 סע ןבָאה רימ .טגָאזעג םתס ןעװעג טינ זיא סָאד ןוא טריטנעצקַא
 טביולגעג עקַאט ןבָאה רימ .ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ,ךעלרע טניימעג עקַאט
 ןלעטשקעװַא קירוצ טעװ טכיזפיוא-טכירעג רעד זַא ,המילש הנומאב
 טַאהעג תונמחר ױזַא טינ ןבָאה רימ .גנומענרעטנוא יד סיפ יד ףיוא
 -געמרַאפ-טינ עסיוועג ףיוא יװ ,?סעשזַאיװכיל, עלענַאיסעּפָארּפ יד ףיוא

 ןַארטיצ .ל.ש

 ןעייסע "טנעמַאמ , ןיא טכעלטנפערַאפ
 םוינויצ ןופ עטכישעג רעד רעביא

 עסערּפ רעד ןופ ןוא

 רָאּפ עטרָאּפשעגּפָא ערעייז ןגָארטעגנײרַא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עכעל
 ןופ רערעכיז זיא ?טנעמָאמ, רעד זַא ,קידנענַײמ ,"טנעמָאמ, ןיא ןשָארג
 טלָאצעג טַאהעג "טנעמָאמ} רעד טָאה וצרעד ןוא ..."יקסלָאּפ קנַאב;
 ..!ןזניצ שדוח ַא טנעצָארּפ ייווצ עצנַאג

 ּצ

 ןעמונעגפיוא לָאמניײא רימ ןבָאה טכיזפיוא-טכירעג ןופ טייצ רעד ןיא
 ןשידנעלסיוא רעזדנוא יװ -- ןיקסניטָאבַאשז רימידַאלװ עיצקַאדער ןיא
 ןטימ ןסירעגרעביא טָאה רע יװ םעדכָאנ ,רעטעברַאטימ ןליבַאטס
 רעשיטסינָאיזיווער ןייז ןופ טסַאג רעד עשרַאװ ןיא רע זיא ןעוועג ."טנייה ,
 ןטירטפיוא עכעלטנפע רָאּפ ַא עשרַאװ ןיא טַאהעג טָאה ןוא יײטרַאּפ
 קידנעייז זַא ךעלריטַאנ ןעוועג זיא'ס ןוא .ןובירט רעקידנצנעלג רעד יו
 ."טנעמָאמ, עיצקַאדער יד ןכוזַאב רע לָאז עשרַאװ ןיא

 -ײטרַאּפ ענייז ןופ גנוטילגַאב ןיא יקסניטָאבַאשז זיא ןעמוקעג
 רעד טלמַאזרַאפ ןעוועג זיא'ס .יקסניווָאדװ ר"ד ןוא ןַאמרַאלק ףסוי םירבח
 ןעמונעגפיוא טסַאג ןבושח םעד טָאה'מ ןוא םלוע-עיצקַאדער רעצנַאג
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 םיא טָאה יקצולירּפ יבצ רָאטקַאדער-ףעש רעד .דובכ ןקירעהעג ןטימ
 ןעוועג ךָאד זיא וויטַארעּפָאָאק רעד .אבה ךורב ןעמערַאװ ַא טימ טסירגַאב
 ןעלקיטרַא עכיירטסייג סיקסניטָאבַאשז זַא טריסערעטניארַאפ קרַאטש
 ענייז טַאהעג ךָאד רע טָאה .ןלעפ טינ ןלָאז קיטיירפ ןדעי ןעייסע ןוא
 .םידיסח-רענעייל

 .טסַאג ןבושח ןטימ סעומש רעטפַאהבעל ַא ןדנוברַאפ ךיז טָאה סע
 ..טַאדנַאמ רעשיטירב ..לארשי-ץרא ..תולג :ןעװעג זיא עמעט יד
 ..ןלױּפ ןשיטימעסיטנַא ןיא ןדיי יד ןופ בצמ רעד .הילע עטצענערגַאב

 טלָאמעד ןליוּפ ןיא טייקכעלטנפע רעשידיי רעד ןיא ךיז טָאה דָארג

 עקיזָאד יד טימ .רענעלּפ-"עיצַאוקַאװע, סיקסניטָאבַאשז םורַא טלמוטעג

 יד .ןרָאטסינימ עשילױּפ יד וצ ןעמוקעג ךיוא סע רע זיא רענעלּפ
 עכלעזַא ןופ ןדירפוצ ןעוועג דָארג זיא גנוריגער עשיטימעסיטנַא עשילוּפ
 ןבָאה ...ןליוו ייז ןיהּוװ ןוא ןעוו ןייג ?סעקדישז; יד ןלָאז הברדא .רענעלּפ
 :ןעגנוזָאל יד ןעגנולקרַאפ סַאג רעשיליוּפ רעד ףיוא ךָאד

 !יניטסעלַאּפ ָאד יזדישז ---
 ! רַאקסַאגַאדַאמ .ַאנ יזדישז --
 עטיירב ןיא עיצקַאער ַא ןפורעגסיורַא ןייּפמַאק סיקסניטָאבאשז טָאה

 ןופ טנַאה רעד ףיוא ןייג יו טשטייטעגסיוא סע טָאה'מ .ןזיירק עשידיי
 -רעדיוו ןקידריוװ ַא ןלעטש וצ םיא טָאטשנַא -- םזיטימעסיטנַא ןשיליוּפ
 .טביולגעג טינ ןעמ טָאה ןתואיבנ עצרַאװש סיקסניטָאבַאשז ןיא .דנַאטש
 ןעז ןענָאק לָאז רע ןעװעג טינ יקסניטָאבַאשז ךָאד זיא רעעזלעה ַאזַא
 רע ..דנַאלשטיײד-רעלטיה דצמ רַאפעג יד ..רַאפעג עּתמא יד
 ןגעק ןוא הנ .ןעמָארגָאּפ יירעעזלעה ןייז ןיא ןעזעג סנטסכעה טָאה
 רעטיירגעגוצ טוג ַא טימ ןקידיײטרַאפ ךיז קלָאפ ַא זומ ןעמָארגַאּפ
 סָאטעג יד ןיא ןדיי יד וליפַא --- יקסניטָאבַאשז רָאנ טינ .ץושטסבלעז
 תונברק לייט .ןרעגַאל-גנוטָארסיױא יד ןיא טביולגעג טינ טייצ ַא זיב ןבָאה
 ...רעמַאקדזַאג ןופ רעיוט םייב טשרע ןרָאװעג רָאװעג סע ןענעז

 ענייז רַאפ טריקיטירק ןיקסניטָאבַאשז ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד
 ןקיגָאװ םעד טצונַאב ןבָאה ,גנוריגער רעשיליױּפ רעד ייב ןצנעוורעטניא
 יד זַא ,גנוריגער רעשילגנע רעד ייב לעוּפ יג רעירפ, :טנעמוגרַא
 לארשי-ץרא ןיא ןדיי ענעפָאלטנַא עלַא ןזָאלנײרַא לָאז טכַאמ-ןטַאדנַאמ
 .."ימע תא חלש/ :ןרָאטסינימ עשיליוּפ טימ דער יג טשרע םעדכָאנ ןוא
 ,ןטסילַאנרושז ,סרעגָאזטרָאװ ןבָאה ,אמעט יאהמ ...טרעקרַאפ טינ רעבָא
 עיצקַא סיקסניטָאבַאשז טלדַאטעג ,שארב ןשַא םולש טימ ,רעביירש
 ןָאטעג סע טָאה יקסניטָאבַאשז שטָאכ -- ןרָאי עקידהמחלמ-רַאפ ענעי ןיא
 -- ןרָאי-ןברוח יד ךָאנ ,םוטקַאפ טסָאּפ --- טציא ןוא .םזילַאעדיא תמחמ
 ַאל-ֵא פיש עקידנעשזדנָאלב יד ןופ גנורַאפרעד גונעג רימ ןבָאה
 םוש ןייק עכלעוו ,םיטילפ עשידיי טימ ןפיש ערעדנַא ןוא ?ַאמורטס;,
 תונברק-רעלטיה יד ןוא גערב ןייק וצ ןזָאלוצ טלָאװעג טינ טָאה דנַאל
 ..םי ןשימרוטש ןיא רבק רעייז ןענופעג ןבָאה

 וצ טמיורטעג יקסניטָאבַאשז טָאה חכ רעסָאװ טימ :ךיז טגערפ
 ?לארשי ץרא ןופ ןרעיוט יד קלָאפ ַא רַאפ ןענעפע

 סיקסניטָאבַאשז ןעוװעג רעלוּפָאּפ טינ רעיײז זיא עקַאט רַאפרעד
 ןרָאװעג ןעירשרַאפ ותעשב ךיוא זיא ױזַא .ןליוּפ ןיא עיצקַא עשיטילָאּפ

 קַאז םהרבא

 טזָאלעג לָאמנײא טָאה רעכלעוו ,םיובנירג קחצי טַאטוּפעד-םייס רעד
 ןַארַאפ זיא ןליוּפ ןיא; זַא ,גָאז םעד טייקכעלטנפע רעד ןיא ןלַאפ
 ַא טימ ןעוועג ןליוּפ ןיא ןטלָאװ סע ןעוו ...ןדיי עקירעביא ןָאילימ ַא
 שרעדנַא ןלַיוּפ ןיא עגַארפ-"דיי יד טלָאװ ,רעקינייו ןדיי ןָאילימ
 ןיא ריטפמ ַא טפיוקעג טלָאמעד םיובנירג ךיז טָאה ,ונ ..."ןעזעגסיוא
 ףיוא ןטָאשעג ךיז ןבָאה קיטירק ןופ ןלייפ .טפַאשלעזעג רעשידיי רעד
 רעד ןיא גָאט ןופ דלעה רעד ןרָאװעג זיא רע .ןטיײז עלַא ןופ םיא
 עשיטסירָאמוה ןוא רעטעלב-ןציוו ןיא וליפַא ןוא קיטסיצילבוּפ רעשידיי
 .ןעגנוטייצגָאט יד ןופ ןעגנולײטּפָא

 עיצקַאדער ןיא ךוזַאב סיקסנִיטָאבַאשז וצ ןרעקמוא ךיז רימָאל רעבָא
 זַא ןענַאטשרַאפ הליחתכל טָאה עיצקַאדער ןיא םלוע רעד ."טנעמָאמ;
 ןגעוו דיַײר וצ ןעמוק טעװ ,יקסניטָאבַאשז זדנוא וצ טמוק סע דלַאב יו
 -ףעש םייײב :בגא ..."עיצַאוקַאװע, :(לדרעפ) *קָאינַאק, ןטבילַאב ןייז
 טינ לָאמ סָאד -- לקיטרַא ןַא סיקסניטָאבַאשז ןגעלעג זיא רָאטקַאדער
 ?ףיצַאוקַאװע; ןינע ןגעוו עקַאט רָאנ ,דימת יו ,עמעט רענַײמעגלַא ןַא ףיוא
 ..ןקורד וצ סע ןטלַאהעגּפָא ךיז טָאה עיצקַאדער יד ןוא

 רעד ףיוא טרָאװ ַא ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,עיצקַאדער ןיא עלַא
 ַא ףיוא ,ןָאט ןכעלטניירפ ןקיאור ַא ןיא טדערעג ןבָאה ,הביסמ רעקיזָאד
 טקנוּפדנַאטש ןייז טגָאזעגסױרַא טָאה רעדעי .ןפוא ןשירַאטנעמַאלרַאּפ
 ןופ גָאלָאעדיא רעד -- יקצולירּפ חנ ױזַא .םינינע עטרירַאב יד ןיא
 .דנַא .א יקצינּפוטס .י .ש ױזַא ;ןילטייצ ללה ױזַא ; םזיקלָאפ

 .סרעפטנע ןוא סעגַארפ ןלַאפ

 יקסניטָאבַאשז טָאה --- ? ןןליוּפ ןיא ןדיי יד ָאד ןטרַאװ סָאװ ףיוא ---
 ?טָאקיָאב ןשימָאנָאקע ףיוא -- .עגַארפ יד ןפרָאװעג רעטשרע רעד
 ..?ןעמָארגָאּפ ףיוא

 ןעלגנַאר רימ -- ,רעפטנע ןַא ןצימע ןופ טלַאפ -- ...ןפמעק רימ --
 ןענַאגרָא-ספמַאק ןענעז ,ןעגנוטייצ עשידיי עלַא יו ,?טנעמָאמ,, רעד ...ךיז
 ."ןָאזָא, םעד ןגעק ,עיצעדנע רעד ןגעק

 גנוריגער יד ךיוא .ןדיי יד ןופ רעקרַאטש זיא םזיטימעסיטנַא רעד --
 רַאפ געווסיוא ןייא ןַארַאפ ...םיאנוש עשידיי יד ןופ טייז רעד ףיוא זיא
 ףרַאד סָאד .לארשי-ץרא ןייק הילע-ןסַאמ ...הילע ...עיצַארגימע --- ןדיי
 .ןדיי עשיליוּפ יד וצ ?טנעמָאמ,, ןופ ףור רעקיצנייא רעד ןייז

 -ַאװע, טינ ,טגָאזעג יקסניטָאבַאשז טָאה -- ?הילע-ןסַאמ, ,"הילע;
 רעד ףיוא טכַאמעגנָא למוט ליפ וצ טָאה סָאװ טרָאװ ַא -- ?עיצַאוק
 .סַאג רעשידיי

 -- ,הביסמ רעד ןופ רעצימע ּפָא ךיז טפור -- ?"הילע:ןסַאמ; ---
 טליטעגסיוא טמוקַאב סַאג ַאקסנַאירַאמ ףיוא טמַא-עניטסעלַאּפ רעד ןעוו
 ...? ןטַאקיפיטרעס עטלייצעג

 לסיב ַא ןרָאװעג יקסניטָאבַאשז זיא --- ! ןטַאקיפיטרעס רימ סָאװ ---
 -ץרא ןופ ןרעיוט עטרעּפשעג יד ןעמערוטש ןזומ רימ .ןָאט ןיא רעקיציה
 רעזדנוא רעביא סָאבעלַאב ןייק טינ זיא טכַאמ-ןטַאדנַאמ יד .לארשי
 ...! ַאטסַאב .דנַאל

 ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא וויטקניטסניא רע טָאה "ַאטסַאב , טרָאװ םייב
 טקוקעגרעביא ךיז טָאה םלוע רעד .ןסעזעג זיא רע ןכלעוו ייב ,שיט-ביירש



 תומחלמ טלעוו עדײב ןשיװצ "טנעמָאמ רעד;

 ןייז .ןגיוושעג טָאה יקצולירּפ יבצ רעטלַא רעד .טייהנגעלרַאפ ןיא יו
 .טרינָאיצָאמע טרעװ רע תעב לָאמ עלַא יװ ,טלטיורעג ךיז טָאה םינּפ
 ...טייקיסעמ :ךָאד זיא הדימ ןייז

 חוכיו ןשיטערָאעט ַא ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז טָאה יקצולירּפ חנ
 :?טייקיאָאד, ןופ טקנוּפדנַאטש ןייז טלקיװטנַא ןוא ןיקסניטָאבַאשז טימ
 ןוא ןלױּפ ןיא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טכער רַאפ ףמַאק ןופ
 ןטימעסיטנַא יד ןופ ןפיולטנַא טינ .םכותב טייהרעדנימ רעשידיי רעד ןופ
 ףמַאק ַא ןריפ ןוא סעיציזָאּפ ערעייז ףיוא ןביילב רָאנ ,ןדיי ןפרַאד
 ...ייז ןגעק

 ,רעפסָאמטַא יד טכַאמעג רעדלימ לסיב ַא טָאה בילטָאג .י ר"ד
 "טנעמָאמ, רעד זַא ,טרעלקרעד טָאה רע .טנַאּפשעג ןרָאװעג זיא סָאװ
 עשיטימעסיטנַא יד ןגעק ייס :ןטנָארּפ עדייב ףיוא שיטקַאפ טפמעק
 רעד דצמ ןעגנוצענערגַאב-הילע יד ןגעק ייס ,ןליוּפ ןיא ןזיורבפיוא
 ןיוש ךיז טָאה ,בילטָאג ר"ד ,ןילַא רע זַא ;טכַאמ-ןטַאדנַאמ רעשילגנע
 עצנַאג יד טעמכ זַא ;ןבירשעגּפָא רעגניפ יד עמעט רעקיזָאד רעד ףיוא
 עטקיטייוועגנָא יד טָא טעמדיוועג ךָאד זיא ןליוּפ ןיא קיטסיצילבוּפ עשידיי
 .ןעמעלבָארּפ

 .טסייג ןבלעז ןיא ןעגנוקרעמַאב טכַאמעג ערעדנַא ךָאנ ןבָאה סע
 דילגטימ ןוא טסיקלָאפ רעשיאייטרַאּפ רעד --- יקצינּפוטס .י .ש ןוא
 -- (דָאירעּפ םענעי ןיא בילטָאג ר"ד יװ טקנופ) טעטימָאק-עיצקַאדער ןופ
 .טקנוּפדנַאטש ןייז ןופ טדערעג טָאה

 טכַאמ-ןטַאדנַאמ יד טייהנגעלעג רעדעי ייב ןעלדַאט רימ ,ָאי --
 עשיליוּפ יװ רעבָא ,הילע עשידיי יד ןצענערגַאב ןרַאפ לארשי-ץרא ןיא
 ערעזדנוא רַאפ ןפמעק וצ -- עבַאגפױא עטשרע רעזדנוא זיא ןדיי
 ךדיי ּוװ ,דרע רעשיליוּפ רעד ףיוא ,טרָא ןַא ףיוא ָאד טכער עכעלרעגריב
 םיאנוש ערעזדנוא ,ןלעװ ןוא רָאי טנזיוט ַא ייב ןל אמייק ַא ןיוש ןבעל
 -עביא ,ןוא ...ןדיי רעטרעדנוה ךָאנ ןעיידעג ןוא ןסקַאװ ,סיעכהל וצ ףיוא
 ןעמוק סע ּוװ ,גנוטייצ עשיאייטרַאּפמוא ןַא זיא ?טנעמָאמ, רעד ,סנקיר
 ...סעיגָאלָאעדיא ענעדיישרַאּפ קורדסיוא םוצ

 -מײשַאב ןעזעג טסַאג רעד טָאה רעטרעװ עטצעל סיקצינּפוטס ןופ
 רעד םגה -- םזינַאיזיװער ןופ טייוו זיא ?טנעמָאמ , רעד זַא ,ךעלרעּפ
 זיא רעטעברַאטימ עלַא ןופ זַא ...טסינָאיזיװער ַא זיא רעעזפיוא-טכירעג
 רעטנענ לסיב ַא שיאעדיא -- "קינתונבל תע; רעד --- בילטָאג ר"ד זיולב
 סעומש ןקידרעטייוו ןיא טָאה ןיילַא יקסנִיטָאבַאשז ןוא .םזינָאיזיװער םוצ
 טָאה'מ ..סלעשר ערערעקיאור ףיוא רעבירַא ןוא עמעט יד ןטיבעג
 ןגעוו ;לארשי תוצופת ןגעו ;ןגַארּפ עשידיי-ןַײמעגלַא ןגעוו טסעומשעג
 .המודכו םינינע עשירַארעטיל

 ךָאנ טרפב -- ,טשיױטנַא ןיקסניטָאבַאשז טָאה הביסמ עקיזָאד יד
 סָאד ...לקיטרַא-?עיצַאוקַאװע , ןייז ןכעלטנפערַאּפ ןופ ךיז ןטלַאהּפָא סָאד
 -רעטעברַאטימ סיקסניטָאבַאשז ןיא הקספה עסיוועג ַא ןעוועג םרוג טָאה
 ?רעטעּפש רעבָא .הקספה עסיווע ג ַא ."טנעמָאמ; ןיא טפַאש
 ...? רעטעּפש

 .1938 ןיא -- בורקב רָאג ןעמוקעג זיא "רעטעּפש, רעד

 צ+

 ןטַאטלוזער עטוג ןבעגעג טָאה ?טנעמָאמ, ןיא טכיזפיוא-טּכירעג רעד
 סע זַא ,ןפָאה וצ טנורג ַא טַאהעג ןיוש טָאה החפשמ:"טנעמָאמ, יד ןוא
 ..."ןטייצ עטוג , רעדיוו ןעמוק

 רַאפ רדסכ ךָאד ןטעברַא ןלַאנָאסרעּפ יד :שודיח ןייק טינ ןוא
 עסיורג יד ןָא טייג טּפַאשטריװ רעצנַאג רעד ןיא ןוא ןעניול-רעגנוה
 קנַאדַא לייוורעד טינ ךיוא ךָאד ןעמ טלָאצ תובוח ןייק .טײקמַאזרָאּפש
 ןוא (עסַאק-רָאּפשּפָא עשיליוּפ) *.ָא.ק.ּפ, ןיא זַא ױזַא .םוירָאטַארָאמ םעד
 .לַאטיּפַאק רעסיוועג ַא ןסקַאװעגסיױא זיא ָאטנָאק-קנַאב רעד ןיא

 ַאשַאנע גַאלרַאפ ןופ גנוריפנָא יד זיא טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא

 שטיװַאלַאגעפ ןַאמסוז
 ,רעטכיד ןוא רעקִיַאזָארּפ

 "טנעמָאמ , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 ,רענעקכַאז ןוא ןטסיסנַאניפ עבלעז יד טימ גנוטַארַאב ַא ךָאנ ,"ַאסַארּפ
 ןעמענוצּפָארַא טירש ןביוהנָא ןיוש ןענָאק רימ זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוקעג
 ןעמוקוצכרודַא ןעוועג קיטיינ לכ-םדוק זיא וצרעד .טכיזפיוא-טכירעג םעד
 ןריפ ןביוהעגנָא טָאה'מ .ןרָאטידערק יד טימ ןפוא ןכעלדירפ ַא ףיוא
 טָאה ױזַא .רעדנוזַאב בוח-לעב ןקיצנייא ןדעי טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא
 ,זדנוא רַאפ ייס געווסיוא רעקיצנייא רעד זַא ,טרעלקעגפיוא ןעמעלַא ןעמ
 טגיילעגרָאפ ןכעלטיא טָאה'מ .תּובוח יד ןופ עיצַאלוגער זיא ייז רַאפ ייס
 זיא טפלעה יד ןוא .טפלעה ַא ףיוא תובוח יד ןדיינש וצ ּפיצנירּפ ןיא
 קיגָאל יד .סעטַאר עלַאמרָאנ ןיא ןלָאצוצסױא טיירג גנומענרעטנוא יד
 יד ךָאד ןענעז ענעטילעג עטשרע יד :ףיוא ןביוא ןופ ןגעלעג זיא
 ערעייז ןופ טפלעה ַא יו רעמ ןריולרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןלַאנָאטרעּפ
 סנטסכעה רעטציא טנידרַאפ רעטעברַאטימ-?טנעמָאמ, רעדעי .ןעניול
 תובוח-ילעב יד ןוא .טנידרַאפ לָאמַא טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ לטירד ַא
 .לַאטיּפַאק רעייז ןופ טפלעה ַא ןעװעטַאר וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג טרעוו
 ןבָאה רימ סָאװ ,ןגָאלַאיד עקיבלעז יד טרזחעגרעביא ךיז ןבָאה סע
 יו טקנוּפ ...ןילרעב ןיא "ַאקיפַארג, רעד ןופ רעמיטנגייא יד טימ טַאהעג
 :טריטסעטָארּפ ,טרעזייבעג ךיז הליחּתכל ןרָאטידערק יד ןבָאה ענעי
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 זַא -- רעדנוזַאב רענייא רעדעי -- ןעזעגנייא יז ןבָאה ףוסל רֹעבָא
 ..הפירש רעד ןופ ךיז טזָאל סע סָאװ ןעװעטַאר זומ'מ

 -דנַאהרעטנוא יד ןקידנערַאפ םייב ןטלַאהעג ןיוש ןבָאה רימ תעב
 יקצולירּפ חנ ןטַאקָאװדַא ערעזדנוא ןבָאה ןרָאטידערק עלַא טימ ןעגנול
 ןגעוו טכירעג ןיא ןדָאב םעד ןרידנָאז ןביוהעגנָא ץירוס טָאקָאװדַא ןוא
 .(טכיזפיוא-טכירעג) *יװָאדנָאס רוזדַאנ; םעד ןעמענּפָארַא

 ..טכַאל רעעזפיוא-טכירעג רעד ןוא טכַארט שטנעמ ַא רעבָא
 -סלדנַאה ןכרוד זיא -- 1938 ביײהנָא -- ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא

 ?שטשָאלדַאּפוא, ןרָאװעג טרעלקרעד "ַאסַארּפ ַאשַאנ, עמריפ רעד טכירעג
 ...םיקו יח יירש ןוא .(טָארקנַאב)

 ..וצרעד םרוג רעד ןעוװעג זיא סע רעװ רָאלק
 ,רעעזפיוא-טכירעג רעד :ליצ רעד ןרָאװעג רָאלק ךיוא זיא סע

 םעד ןעלדנַאװרַאפ טלָאװעג טָאה ,ןַאהַאק קערַאמ טסינָאיזיװער רעד
 טָאה סָאד .הווה ךכ ןוא .ענובירט רעשיטסינָאיזיװער ַא ןיא ?טנעמָאמ,
 -רעטנוא רעטריטָארקנַאב רעד ןופ "קידניס, סלַא לייוו .טכיירגרעד רע
 :רעעזפיוא-טכירעג רעד ,אפוג רע עקַאט ןרָאװעג טמיטשַאב זיא גנומענ
 ...סָאבעלַאב םענלָאּפ ַא ןופ לָאר רעד ןיא ןיוש רעטציא רעבָא

 -גנוטלַאװרַאפ ןיא :עמַארָאנַאּפ עצנַאג יד ןטיבעג ךיז טָאה'ס ןוא
 ,ויטַארעּפָאָאק םעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד רעמ ןסעזעג טינ ןיוש זיא רעמיצ
 גָאט ןדעי טעמכ טָאה ןײלַא רע .ומצעבו ודובכב "קידניס, רעד רָאנ
 רעד ןופ םינינע עקידנפיול יד טקידיײלרעד ןוא העש רָאּפ ַא טריטמַא
 רע טָאה עיצַארטסינימדא ןיא ןַאמ-סגנואיורטרַאפ ַא יװ .גנומענרעטנוא
 בורק ַא) יקצָאלסיװס ןסיוועג ַא -- ןשטנעמ םענעגייא ןַא ןעמונעגניירַא
 טָאה רעכלעוו ,(יָאנַאר ַאטנָאיּפ / ןופ רָאטקַאדער ,יקצָאלסיװס .ש ןופ
 םענופ "גיוא, סָאד ןעוועג בגא זיא ןוא סעיציזָאּפסיד ענייז טריפעגסיוא
 ןגעלעג םורַא ױזַא זיא גנוריפ עכעלטפעשעג עצנַאג יד ..."קידניס;
 טפירשרעטנוא רעייז ןָא .ףליהעג ןייז ןוא ?קידניס, םענופ טנעה יד ןיא
 .ןשָארג ןייק ןלָאצסױא טנָאקעג טינ םענייק עסַאק יד טָאה

 .ודַא טָאה ,עיצַארטסינימדַא רעד טימ טקידיילרעד
 :עיצקַאדער ןיא ךיוא ?ןעמרָאפער, ןכַאמ ןעמונעג ןַאהַאק

 רעטייוו זיא --- יקצולירּפ יבצ רעטלַא רעד --- רָאטקַאדער-ףעש רעד
 הנקז תמחמ רע זיא שיטקַאפ .לעיציּפָא ןבילבעג .טמַא ןייז ןיא ןבילבעג
 רעשיטילָאּפ ןייז .עיצקַאדער ןיא ןעמוקעג ןטלעז ןטײקפַאלש עטפָא ןוא
 ןיא שרעדנַא רעצימע ןוא ןלעפ טפָא טגעלפ "טנעמָאמ רעד, טכיזרעביא
 -עיצקַאדער רעד ."ּפָאק, ןרעדנַא ןַא רעטנוא ןכַאמ סע טגעלפ עיצקַאדער
 רעבָא ;קיטעט ןעװעג רעטיוו טשרמולכ הליחתכל זיא טעטימָאק
 -עגפיוא ףוסל ךיז טָאה ןוא העד ןייק טַאהעג טינ ןיוש רע טָאה שיטקַאפ
 טלָאמעד טָאה "םישזער םעיינ, ןטימ טעברַאעגטימ ךעלטניירפ .טזייל
 .בילטַאג .י ר"ד "קינתונבל תע, רעד

 ַא עיצקַאדער ןיא ןגיוצעגוצ "קידניס; רעד טָאה ןכיג ןיא רָאג
 ןוא ןענַאמרַאלק ףסוי טשרעוצ :ײטרַאּפ ןייז ןופ ןשטנעמ עיינ רָאּפ
 -ץרא ןופ ןרָאװעג טכַארבעג לעיצעּפס זיא םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא
 רעקיצנַאװצ ביוהנָא טָאה סָאװ ,טעָאּפ רעד -- גרעבנירג יבצ ירוא לארשי
 ןייז טימ 713 עיקצַאמָאלט, ףיוא עשרַאװ ןיא ןָאטעג ץנַאלג ַא ןרָאי

 קערַאמ

 וע ?=) ז םהרבא

 ןעמונרַאפ רעטעּפש רע טָאה לארשי-ץרא ןיא ."ָאטסיפעמ, ךוב-גנילטשרע
 ירוא .טעָאּפ רעשיערבעה רענרעדָאמ ַא יװ ץַאלּפ ןבושח רָאג זיב ַא
 -ָאיזיװער רעוויטקַא ןַא ךיוא ןעוועג לארשי-ץרא ןיא זיא גרעבנירג יבצ
 .עסערּפ-ייטרַאּפ רעד ןיא רעגָאזטרָאװ ַא ןעוועג זיא רעוט רעשיטסינ
 טעמכ ןעלקיטרַא-טייל ןביירש ןביוהעגנָא גרעבנירג טָאה ?טנעמָאמ, ןיא
 ןופ ,עשיטסינָאיזיװער-שיאיײטרַאּפ ,עמערטסקע ןעלקיטרַא .גָאט ןדעי
 זיא םירמאמ יד ןופ ליטס ןייז .רעטקַארַאכ ןשירעפיײרגנָא-שימעלָאּפ
 ,ןעגנונערָאװ טימ ,ןעגנוזָאל טימ ,רעשיטסַאבמָאב ַא ,רעקיאיירש ַא ןעוועג
 בור'ס טצעזעג ןעלקיטרַא ענייז טָאה'מ .ןטנעצקַא עפרַאש רעייז טימ
 ןוא ךעּפ ןטָאשעג טָאה רע .טפירש רערעסערג טימ ,קיטלַאּפש-ייווצ
 ןסירעג :טריזימעלָאּפ טָאה רע ןעמעוװ טימ ,רענגעק יד ףיוא לבעווש
 ץנעגַא רעשידיי רעד ןופ אעראד ארפעכ טכַאמעג ןוא ןסַאּפ ייז ןופ
 רעד ןופ ייס ,טנָארפ ןכעלרעגריב ןופ ייס םיגיהנמ עשיטסינויצ יד ןופ ןוא
 ןענַאװ ןופ :ןרעדנּוװ ךיז געלפ'כ .תולג ןיא ןוא לארשי-ץרא ןיא י"אפמ
 ,טעָאּפ ןטלגילפַאב ַא וצ ,רעביירש ןקידונלשמ ַא וצ ןעמונעג ךיז טָאה
 -? ףָאטש-סיירפיוא ליפ ױזַא

 סָאװ ,טסילַאנרושז-ײטרַאּפ ַא ןעוועג זיא רעדיװ ןַאמרַאלק ףסוי
 ןיא טרעפילעג ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ "עיניל, רעד טימ ןעגנַאגעגנָא זיא
 ךיא רע זיא קיטייצכיילג .לַאירעטַאמ ןשיטסינָאיזיװער ?טנעמָאמ,
 רעטעברַאטימ-עיצקַאדער יד ,תמא ...עיצקַאדער ןיא "גיוא , סָאד ןעוועג
 רעשיטסינָאיזיװער רעד רעבָא ;ןבירשעג ןבָאה ייז סָאװ ןבירשעג ןבָאה
 עיצקַאדער ןיא .ןגיוא יד ןיא ןפרַאו ליפוצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןָאט
 :הגהנה רעיינ רעקיזָאד רעד ןגעק ןעיירעלמרומ עליטש ןעגנַאגעג ןענעז
 רע זיא סָאבעלַאב רעד :ןפלעה טנָאקעג טשינרָאג ךיז טָאה'מ רעבָא
 ,סיר ַא וצ םיא טימ ןעמוקעג טלָאװ סע ןעוו ..."קידניס, רעד ,ןעוועג
 ַא ןריפכרוד ןוא גנוטייצ יד ןלעטשוצּפָא הרירב יד טַאהעג רע טָאה
 טָאה ןַאהַאק קערַאמ טַאקָאװדַא ןוא ...רַאטנעװניא ןצנַאג ןופ עיצַאטיציל
 רַאפ טניפעג רע יװ ױזַא עיצקַאדער ןיא ןטלַאש וצ טכַאמ יד טַאהעג
 .טכַאמ רעד ןופ עציטש יד טַאהעג רע טָאה ןסילוק יד רעטניה .קיטיינ
 ןרָאװעג ןלעפעג דָארג זיא ןליוּפ ןיא טכַאמ רעשיטימעסיטנַא רעד
 ַאזַא ךָאנ וצרעד -- גנוטייצ עשידיי ַא ןײגסױרַא לָאז עשרַאװ ןיא זַא
 זַא ןפָא טקידיײרּפ סָאװ -- ?,טנעמָאמ; רעד יוװ גנוטייצ ערעלוּפָאּפ
 ...ןלוּפ ןופ ןרירגימע ןפרַאד ןדיי

 ןביירש רעהַא זיב טגעלפ רעכלעוו ,רעדיוו יקסניטָאבַאשז רימידַאלוװ
 ןיא לָאמ ןיא סעמעט ענײמעגלַא ףיוא ןעייסע רעדָא ,םירמאמ ענייז
 ערענעלק ייװצ ַא ךָאנ ןרעפיל ןביוהעגנָא טָאה -- ,קיטיירפ -- ךָאװ
 ןיש :סעמעט עשיטילָאּפ ףיוא ,ןעלקיטרַא-טייל ,ךעלטנגייא ,ןעלקיטרַא
 ןוא עיגָאלָאעדיא-ײטרַאּפ רעד טיול ןידכו תדכ ,עשיטסינָאיזיװער-ןייר
 .ןַאגרָא-ײטרַאּפ םענעגייא ןַא ןיא יו

 ףסוי ר"ד טסילַאנרושז ןוא רעוט רעשיטסינָאיזיװער רעד ךיוא
 ןעלקיטרַא "טנעמָאמ ,, ןיא ןרעפיל ןעמונעג טָאה קרָאי-וינ ןופ ןַאמטכעש
 .גנוברַאפַאב רעשיאייטרַאּפ טימ

 .תסנכ רעטשרע רעד ןיא טַאטוּפעד ןעוועג ךיוא זיא גרעבנירג יבצ ירוא



 תומחלמ-טלעװ עדייב ןשיװצ "טנעמָאמ רעד;

 סָאװ ,רעטעברַאטימ ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא עטנַאמרעדנביױא יד וצ
 ןעװעג זיא סָאד :ןעלקיטרַא עשיטסינָאיזיװער ענייז ןקישוצ טגעלפ
 .לעזייוו ןָאפ גנַאגפלָאװ ר"ד

 ןופ ענובירט יד שיטקַאפ ןרָאװעג ךיג רָאג זיא ?טנעמָאמ, רעד
 "טנעמָאמ , רעד טָאה לעיציפָא םגה -- ;ײטרַאּפ רעשיטסינָאיזיװער רעד
 לייו ,גנוטייצ עקיגנעהּפָאמוא ,עשיאייטרַאּפמוא ןַא יו טרירַאלקעד ךיז
 יקצולירּפ חנ טינ יאדווא ןוא יקצינּפוטס .י.ש טינ ,ןילטייצ ללה טינ
 עלעיּפיצנירּפ ערעייז ,ןעלקיטרַא ערעייז ןופ חסונ םעד טרעדנעעג ןבָאה
 ?טנעמָאמ, ןיא ןטערטסױרַא טנָאקעג טינ רעבָא ןבָאה ייז .ןעגנולעטשנייא
 .סרעגָאזטרָאװ עשיטסינָאיזיװער יד ןופ ןעגנוגָאזסױרַא יד ןגעק אפוג
 ...ןריולרַאפ ןיוש יז ןבָאה טייהיירפ יד

 עשידיי ערעדנַא ןוא ןטסיצילבוּפ עשידיי ןבָאה רֹעבִא רַאפרעד
 -ילבוּפ ןוא רעביירש עשידיי .ןָאט וצ ןזייװַאב טנָאקעג סע ָאי ןעגנוטייצ
 ןיא עיצַאמרָאפסנַארט רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש ןענעז ןטסיצ
 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןפוא ןדילָאס טינ ַא ףיוא זיא סָאװ ,?טנעמָאמ;,
 ןופ גנולעטשנייא ןוא ןליוו םעד ןגעק --- ײטרַאּפ ַא ןופ ענובירט ַא ןיא
 ןופ ףליהטימ-ןסילוק-רעטניה רעד קנַאדַא רָאנ ןוא ,עיצקַאדער רעד
 ...ןרָאטקַאפ עלעיציפָא עסיוועג

 "?טנעמָאמ, רעד טָאה ?ןרָאטקַאפ עלעיציּפָא, יד קנַאדַא רָאנ לייוו
 טָאה ןיילַא "קידניס, רעד ןענַאװ זיב ןעניישרעד רעטייוו ךָאנ טנָאקעג
 -כרוד ןיוש ךָאד גנַאל טכירעג-סלדנַאה סָאד טלָאװ שרעדנַא ;טלָאװעג
 טרעדָאפ סע יו ,עמריפ רעטריטָארקנַאב רעד ןופ עיצַאטיציל יד טריפעג
 טכירעג-סלדנַאה ַא רעבָא ןטָארקנַאב רַאפ ץעזעג סָאד ךעלטנייוועג
 .רַאסימָאק-סגנוריגער ַא ןופ רעקרַאטש טינ ךָאד זיא

 רעסיורג רעד ייב ןעגנַאגעג רעטייו ױזַא ?טנעמָאמ,; רעד זיא
 -קַאדער ןייז טריפעגסיוא טָאה רעדעי .רעטעברַאטימ יד ןופ גנורעטיברַאפ
 ןעגנערב ךָאד טייצ יד טעװ רשפא זַא ,טרַאװעג ןוא עיצקנופ עלענָאיצ
 ןַאמָאר ןייז טימ רואינש ןמלז טעברַאעגטימ רעטייוו טָאה סע .יוניש ַא
 ענייז טימ שטיװָאלַאגעס .ז :"יבר רעד ןוא רסיק רעד, םיכשמה ןיא
 .רעביירש ערעדנַא ױזַא .ןציקס

 א

 ןפרַאש ַא וצ ןעמוקעג זיא "קידניס, םעד ןוא ןיקצולירּפ חנ ןשיווצ
 ןיוש .עיצקַאדער יד טזָאלרַאפ רעטשרע רעד טָאה יקצולירּפ חנ ןוא סיר
 רעד ןגעק סעצָארּפ ַא טריפרַאפ רע טָאה גנוטייצ רעד רעסיוא קידנעייז
 ,גנוטייצ רעד ןופ גנוטכיר יד ןרעדנע ןרַאפ -- ,"קידניס, ןופ גנולדנַאה
 רעייטשרָאפ רעשידירוי רעד .ץנעטעּפמָאק ןייז ןיא ןיירַא טינ טייג סָאװ
 ןָאעל טַאקָאװדַא רעטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער ןופ
 ןוא ןפָאלשעג טינ ךיוא זיא "קידניס, רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןָאסנרעב
 רעד ןוא ..ןלַאנַאק-ןסילוק-רעטניה ענייז ךרוד טקריוװעגנגעק טָאה
 ...גנוזייל רעלַאניפ ןייק וצ ןעגנַאגרעד טינ לָאמנייק זיא סעצָארּפ

 ןעמונרַאפ ?טנעמָאמ, ןינע ןטימ ךיז טָאה טכירעג ןטימ לעלַארַאּפ
 -רעביירש ןרַאפ רעבָא ,ןייארַאפ ןטסילַאנרושז ןוא -ןטַארעטיל רעד ךיוא

 טנָאקעג רָאנ טָאה רע ...רעטַאקילעד וצ ַא ןעוועג ןינע רעד זיא ןייארַאפ
 םיכוסכס עשימָאנָאקע ןוא .ןדָאב ןלענָאיסעּפָארּפ ןפיוא ןרינעוורעטניא
 זיא "טנעמָאמ, רעד טניז .טלעפעג טינ ךיוא ןבָאה ?טנעמָאמ,, ןטימ
 ןבױהעגנָא שזַאריט רעד טָאה ענובירט עשיטסינָאיזיװער .ַא ןרָאװעג
 ןַא וצ יו ?טנעמָאמ, םוצ ןדנובעגוצ ןעוועג ןענעז רענעייל יד .ןלַאפ
 טשרעהַאב ןרָאװעג זיא גנוטייצ יד זַא רעבָא ,גנוטייצ רעשיאייטרַאּפמוא
 רעד ףיוא סולפנייא ריא סָאװ ,ײטרַאּפ ַא ןופ טרפב ,ײטרַאּפ ןייא ןופ
 ,"טנייה , םוצ רעבירַא יז ןענעז ,ןטסכַאװש םוצ ןעוועג זיא סַאג רעשידיי
 תוסנכה יד ןענעז ."סערפסקע רעזדנוא, וצ ,"גנוטייצסקלָאפ, רעד וצ

 טעווס ןושרג
 "טנעמָאמ , ןופ טנעדנָאּפסערַאק

 ןילרעב ןיא

 ןטכייל ןופ געוו ןפיוא ןייג טוװרּפעג "קידניס; רעד טָאה .ןלַאפעג
 .ןעניול ענעּפמורשעגנייא ךיוא ױזַא יד ןדיינש רעדיוװ ןוא דנַאטשרעדיוװ
 ןייארַאפ-ןטַארעטיל רעד ךיז טָאה ָאד .ןוָאלעג טינ ךיז ןבָאה ןענייארַאפ יד
 ַא טרעלקרעד ןוא עיציזָאּפ-סגירק ַא ןיא טלעטשעג רעטשרע רעד
 .טייצ ןכָאװ יירד טרעיודעג טָאה קיירטש רעד .?טנעמָאמ ,, ןיא קיירטש
 ןרעלקרעד וצ טייהנגעלעג עטסכעה יד טַאהעג "קידניס, רעד ךָאד טָאה ָאד
 זיירּפ ןדעי רַאפ טָאה רע .ןָאטעג טינ סָאד טָאה רע רעבָא ,עיצַאטיציל ַא
 .ײטרַאּפ ןייז רַאפ גנוטייצ יד ןטלַאהרעד טלָאװעג

 -וצסורַא ןטסָאמרַאפ ךיז ןלַאנָאסרעּפ יד ןבָאה קיירטש ןופ ךשמ ןיא
 ןעמוקעג זיא סע רעכלעוו ןיא ,גנוטייצ-קיירטש עקילָאמניײא ןַא ןבעג
 עיצַאוטיס רענעפַאשעג רעד ןגעוו עיצקַאדער רעד דצמ גנורעלקפיוא ןַא
 ןענישרעד זיא גנוטייצ יד יװ ירפ רעד ןיא דלַאב רעבָא ,"טנעמָאמ, ןיא
 -סגנוריגער רעװעשרַאװ ןופ לעפַאב ַא טיול ןרָאװעג טריקסיפנָאק יז זיא
 ...רַאסימָאק

 -טנכעוו ַא ןעמוקַאב ןלַאנָאסרעּפ יד ןבָאה קיירטש ןופ טייצ רעד ןיא
 -ןטַארעטיל רעד .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ גנוציטשרעטנוא עכעל
 ןעניול יד ןופ טנעצָארּפ ןעצ ןעמענּפָארַא קיירטש ַא תעב טגעלפ ןייארַאפ
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 -קיירטש רעד ןענַאטשַאב זיא ןופרעד ןוא סעיצקַאדער ערעדנַא יד ןיא
 .דנָאפ

 קיירטש ןקיזָאד ןתעב :ןענעכייצרַאפ וצ שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס
 ףיוא ענימג רעשידיי רעד ןופ עטלעטשעגנָא יד ןבָאה "טנעמָאמ,, ןיא
 ךיוא -- * ַאנמער םוחנ ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא --- 26 עקסווָאבישזג
 תבוטל ןטסנידרַאפ ערעייז ןופ טנעצָארּפ ןסיוועג ַא טימ טרעײטשַאב ךיז
 -סיוא ןַא יו --- ?טנעמָאמ, ןופ רעדילגטימ-עיצקַאדער עקידנקיירטש יד
 ...ףמַאק ןקיזָאד ןיא גנוקיטומרעד ַא יװ ןוא עיטַאּפמיס ןופ קורד

 ןעוועג שיגָאלָאכיסּפ רע זיא רשפא ןוא) קיירטש רעשימָאנָאקע רעד
 -ָאסרעּפ יד ןוא ןרָאװעג ןענּוװעג ףוסל זיא (...רעשימָאנָאקע ןַא יו רעמ
 "וועג , טגָאזעג סנייטשמוא .טעברַא רעד וצ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ןלַאנ
 עכלעוו ,ןעניול-רעגנוה רַאפ טעברַאעג רעטייוו ייס יו ייס טָאה'מ !"ןענ
 ןטסינָאיזיװער יד ןעוו ...עשַאק רעד וצ רעסַאװ ףיוא טקעלקעג טינ ןבָאה
 טציא -- גנוטייצ יד זַא ,טריסערעטניארַאפ ןעוװועג טינ רעמ ןטלָאװ
 ַא וצ ןעמוקעג רעכיז ןיוש טלָאװ ,ןעניישרעד לָאז -- גנוטייצ "רעייז,
 ןענעז קיירטש ןכָאנ ."ַאסַארּפ ַאשַאנ, גַאלרַאפ םעד ןופ עיצַאדיװקיל
 -ןב לסיבַא רעטעּפש ןוא ווָאקרוט קרַאמ גנוטייצ רעד ןופ ןטָארטעגסױרַא
 -ןטסילַאנרושז ןיא רעוט עוויטקַא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,שטיווָאניליכ ןויצ
 קידנעמוק ,?טנעמָאמ ,, ןיא קיירטש ןטימ טריפעגנָא ןבָאה ןוא טַאקידניס
 ."קידניס, ןטימ טקילפנָאק ןפרַאש ַא ןיא

 ףליהעג "סקידניס, ןטימ שיוטסיוא-רעטרעוו ןרעפרַאש ַא רעביא
 טעברַא-ַארטסקע ןיימ ןרָאװעג ןעמונעגוצ רימ ןופ ךיוא זיא יקצָאלסיװס
 טעברַא יד ןוא "קרעוו ןוא ןשטנעמ ,, טייז עשירַארעטיל יד ןריגַאדער ןופ
 ןיא ןעוועג ןיוש זיא סָאד) ןעניטסעק עּפיל ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא
 עלַאיגעלָאק-טינ ַא יו טריקיטירק סע ןבָאה רעביירש .(19239 ןטימ
 -ַאלָאק ןימ ַא יו ןעזעג ןעמ טָאה ןירעד .ןטצעל םעד דצמ גנולדנַאה
 ןטימ עיצַארָאבַאלָאק רערעטסנרע ןיא ..."טנַאּפוקָא; ןטימ עיצַארָאב
 רעװעשרַאװ רעד ןופ רעריפ רעד ןענַאטשעג ךיוא זיא "?קידניס;
 -סגנואיורטרַאפ ןייז ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןַאמפַארג .א ,"טנעמָאמ, ןיא קינָארכ
 -פַארג ייס ,ןיטסעק ייס -- עדייב רעבָא .עיצקַאדער רעד יבגל שטנעמ
 עשישטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא רעטעּפש ןענעז -- ןַאמ
 ןעמַאזצ) ןיטסעק עּפיל :םישודק יװ ייז ןענָאמרעד רימ ןוא םינילת
 ןופ הלהב רעד ןיא עשרַאװ ןופ ןפָאלטנַא זיא ,(דיחי-ןב ןייז טימ
 םעניא בוטש ןופ ןרָאװעג ןעמונעגסױרַא זיא ,געט-המחלמ עטשרע יד
 .רָאװעג ןסָאשרעד סַאג רעד ףיוא ןענעז עדייב ןוא ווָאקול לטעטש
 ןטרָאד ןופ ןוא ָאטעג רענווָאק ַא ןיא ןרָאװעג לגלוגמ זיא ןַאמּפַארג .א
 .ןעמוקעגקירוצ טינ ןיוש זיא רע ןענַאװ ןופ ,רעגַאל-םוקמוא ןַא ןיא

 רָאי ןשיגַארט ןיא
 רַאפ גנונַאּפש רעשיטַאמַארד טימ ןעמוקעגנָא זיא 1939 רָאי סָאד

 רעטעשויעצ רעד טייז ןייא ןופ .ןלױּפ ןיא רָאנ טינ ןוא ,ןליוּפ ןיא ןדיי יד

 ןיא ײטרַאּפ-תורח רעד ןופ רעוט ןויטקַא ןוא טסילַאנרושז ןופ רעדורב ַא

 .ַאבמער קיזייא ,לארשי

 קַאז םהרבא

 ןוא ,עּפָאריײא ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,םזירעלטיה רעשישטייד
 רעצנַאג רעד ןיא ןדיי ןופ רעצרעה יד ןָאטעג רעטיצ ַא ןבָאה אלימב
 רעד ,לארשי-ץרא ןיא ןשינעעשעג יד טייז רערעדנַא רעד ןופ .טלעוו
 .םידדצ עדיײב ןופ תונברק יד ,ןפמַאק עקיטולב יד ,רָארעט רעשיבַארַא
 טכַאמ-ןטַאדנַאמ עשילגנע יד ןוא .טולב ןטרָאד ךיז טסיג ךעלגעטיגָאט
 רעמ ץלַא טצענערגַאב ןוא קורד ןשיבַארַא םעד רעטנוא ךיז טיג
 ןסיוטש דנַאלשטײד-רעלטיה ןופ ןדיי ענעפָאלטנַא יד .הילע יד
 עלַא יד ףיוא .ןרעיוט עטכַאמרַאפ ףיא לארשי-ץרא ןיא ןָא ךיז
 סָאװ ,"ךוב-סייוא ַא טימ טכַאמ עשיטירב יד טרעפטנע ןטסעטָארּפ
 סָאװ ,ןטַאקיפיטרעס עטָאװק יד םומינימבש םומינימ ַא וצ טריפרעד
 .לארשי-ץרא ןיא ןעמוקוצנײרַא עטלייצעג רָאנ טייקכעלגעמ יד ןביג

 ןיא עיצקַאער עפרַאש ַא ןעװעג םרוג טָאה ?ךוב-סייוו, סָאד
 ןטסעטָארּפ ןטָאשעג ךיז ןבָאה םוטעמוא ןופ ןוא טלעװ רעשידיי רעד
 רעד זיא אפוג לארשייץרא ןיא ןוא .טכַאמ-ןטַאדנַאמ רעד ןגעק
 -רַאפ קיטייצכיילג זיא סע .ןרָאװעג טצעזעגרָאפ רָארעט רעשיבַארַא
 טנורגרעטנוא ןשיטסינָאיזיװער ןופ דנַאטשרעדיװ רעד ןרָאװעג טקרַאטש
 .(עיגָאלָאנימרעט סגרעבנירג יבצ ירוא טיול --- ?ןָאזינרַאג-תרתחמב,)

 בילטָאג עשוהי ר"ד טכַאמ += 1929 לירּפַא ןט-20 ןופ ?טנעמָאמ; ןיא
 .רָאי יירד ןופ ךשמ ןיא לארשי-ץרא ןיא םיגורה עשידיי ןופ ןובשח ַא
 !496 ןופ לכה-ךס ַא טגנערב רע ןוא

 ןפרַאש ַא רימ ןענעייל 1939 לירּפַא ןט-25 ןופ ?טנעמָאמ, ןיא ןוא
 ערעזדנוא : םויה רדס ןפיוא; .נ .א == גרעבנירג יבצ ירוא ןופ טירטסױרַא
 ."םי ןפיוא ןדיי עקידנעמיווש

 דנַאלשטייד ןופ ענעפָאלטנַא יד טימ) ןפיש עלַאגעלמוא ערעזדנוא;
 רעד זַא ,זיװַאב ַא ןענעז ןעמי עלַא ףיוא טציא ןעייג סָאװ ,(.ז .א
 .ןריטסיזקע רעמ טינ ליוו תולג

 "! סעגערב לארשי-ץרא יד ןופ םירמוש עשיטנַאּפוקָא יד טימ קעוװַא;
 ":םי ןשידנעללטימ ןפיוא ןפיש עלַאגעלמוא עשידיי יד דובכ,
 יז לייו ,טגייוש (ץנעגַא) הגהנה עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד;

 ."ןגייוש טינ זומ קלָאפ שידיי רעבָא .םעטסיס-הענכה בילוצ ןגייווש זומ
 ןלעװ ייז לייוו .גנוסיגרַאפ-טולב וצ טריפ ןפיש יד טימ השעמ יד;

 רעמ טינ רָאג טקערש סע .ןעמוק עיינ ןלעװ סע לייוו ,ןייגקירוצ טינ
 עכלעזַא ןגעק הרובג ןזיוו ייז ןליו ?רעדנעלגנע יד סע ןליװ .ּפָא
 .7? ןטָאלפ,

 "! םוד ןודנולב שמש;
 -טייל ןייז ןיא בילטָאג ר"ד ךיוא טביירש ןפיש עבלעז יד ןגעוו

 ןעניפעג עכלעוו ,/טנעמַאמ , ןרעמונ עכעלטע עקילעפוצ יד ןופ טריטיצ *
 .סערַײא-סָאנעוב ןיא "ָאוװי , ןופ וויכרַא ןיא ךיז

 ןייא ןייק ,ןרעױדַאב םוצ ,ןענופעג טינ "טנעמָאמ , ןרעמונ עכעלטע יד ןיא =*
 טריסערעטניא סרעדנוזַאב טָאה ךימ סָאװ -- ,ןיקסניטָאבַאשז ןופ רמאמ
 .טעברַא רעקיזָאד רעד רַאפ



 תומחלמ-טלעוװ עדייב ןשיװצ "טנעמָאמ רעד,

 עלַאגעלמוא יד ןריפ ןגעוװ ."תוברוח ךרוד גנַאג רעד; :לקיטרַא
 .תובוחר ךרוד תוסיפת ןיא

 :העידי ַאזַא טקורדעג זיא 1929 ינוי ןט-4 ןופ ?טנעמָאמ, ןיא
 :?ףליה ךָאנ ךיז ןדנעוו םיטילּפ רעקיצנַאד;
 םי ןרעביא ןרעדנַאװ עכלעוו ,קיצנַאד ןופ םיטילּפ עשידיי 44;

 םעד ףיוא טלקמ םוקמ ןקיליײװטיײצ ַא ןענופעג ןבָאה ןוא ץרעמ טניז
 טימ טַארטָאטש רעביבא-לת םוצ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה ,ַאטערק לזדניא
 ."זײּפש ןוא גנודיילק ןגעוו ףורפליה ַא

 :"לּפעקק ןרעטנוא ,העידי רעדנַא ןַא ןַארַאפ זיא רעמונ ןבלעז ןיא
 -ָאשרעד ןגעוו טלייצרעד טרעוו סע ּוװ ,! ףמַאק ןקיטולב ןיא םילשורי;
 .רענלעז עשילגנע 4 ןוא ןדיי 3 ,רעבַארַא 4 ענעס

 ןיק געוװ ןפיוא םיטילפ, "לפעק, ןרעטנוא העידי ַא ךָאנ ןוא

 דנַאלשטייד-רעלטיה ןופ םיטילּפ עשידיי 200 יװ טלייצרעד ?עיוװילָאב
 .עיוילָאב ןייק געוו ןפיוא קיטנַאלטַא ןרעביא ןעמיווש

 עידעגַארט-לגָאװ עשידיי יד יו ןעגנוטייצ עכעלטע יד ןופ ןעעז רימ
 ןופ טינ רעבָא ,עשידיי יד .רעטימעג עשידיי יד טרעדורעגפיוא טָאה
 .טלעוו רעשידיי-טינ רעקיטליגכיילג רעד

 לקיטרַא-טייל ַא רימ ןעניפעג 1929 ינוי ןט-13 ןופ "טנעמָאמ, ןיא
 -זײיּפש רעד ייב טנוה רעד, :"לפעק, םעד רעטנוא בילטָאג ר"ד ןופ
 -ָאלָאק ןייק טינ טריפ סָאװ ,דנַאלגנע ןגעק ;"ךוב-סייוו, ןגעוו ?רעמַאק
 טכַאמ עשיטירב יד; .קיטילָאּפ-טּפַאשרעה ַא רָאנ ,קיטילָאּפ-עיצַאזינ
 -רעבוג רענעזעוועג רעד טנָאמרעד טָאה סע יװ ױזַא ךעלקריוו טלדנַאה
 ףןרעמַאק-זייּפש יד ייב טניה יד יװ ןענעז רימ, :ַאינעק ןופ רָאטַאנ
 .ןסע טינ ערעדנַא ןזָאל רימ ןוא טינ ןסע ןײלַא רימ

 גרעבנירג יבצ ירוא סָאװ ,"אבה ךורב, רעד זיא שיטסירעטקַארַאכ
 ןעמוקעג 1929 ילוי ןיא זיא רעכלעוו ,ןעמיובנירג קחצי טכַאמעג טָאה
 .עשרַאװ ןייק לארשי-ץרא ןופ

 סגרעבנירג יבצ ירוא רימ ןענעייל ילוי ןט-12 ןופ "טנעמָאמ, ןיא
 :"?ןעמוקעגרעהַא רע זיא סָאװ טימ,, :לקיטרַא-טייל

 ןיא טייקכעלקריוו רעשידיי רעטגָאטייוװעגנָא רעד ןופ ריטרעזעד ַא;
 רעקידנענערב רעד ןופ ריטרעזעד רעקיטייצכיײלג ַא זיא סָאװ ,ןליוּפ
 ןוא לארשייץרא ןופ ןעילפ וצ ןעמוקעג זיא ,ןויצ ןיא טייקכעלקריוו
 סָאװ רע טָאה יצ .טרבדעג ןוא "עסערּפ, טלמַאזעגנייא היבו-הינמ
 ןענעכער י"אּפמ רעביל רעד טימ ץנעגַא ןייז ױזַא יו ,ןלייצרעד וצ
 ? "ףוב-סייווא ןכָאנ טציא ןויצ רַאפ ףמַאק םעד ןגָארטוצסיױא

 ןיא טינ טמוק ,לשמל ,םיובנירג קחצי רעה זַא ,זיא תמא רעד;
 ןַאלּפ ַא; ."ןַאלּפ ַא ןייז זומ גנוטער וצ לייוו ,ןויצ ןעװעטַאר ןיירַא תולג
 .ןרעטָארקנַאב דימת טלעפ

 זַא ,קיטייג רַאפ ןיפעג ךיא זַא ,ץימע טנכער יצ ,ךיא טרַאװ יצ;,
 ,קילגמוא סנויצ ןיא רעקידלושטימ רעקידנריטָארקנַאב רעקיזָאד רעד
 סָאװ ןצימע טריסערעטניא ?הבושת ַא ןבעג לָאז ,םיובנירג קחצי רעה
 טָאה רעבילַאק ןשיטַאמָאלּפיד ַאזַא ןופ רעטָארקנַאב רעשיטסינויצ ַא
 ? "טנייה, ןיא ןכַאמ וצ טנַאקַאב

 -עגסױרַא טָאה ףירגנָא רעפרַאש רעקיזָאד רעד זַא ,ךיז טײטשרַאפ

 -טרָאװ עשיטסינָאיזיװער יד ןגעק ףירגנָא-ןגעק .ַא "טנייה, ןיא ןפור
 עשידיי עצנַאג יד ."טנייה, ןיא רָאנ טינ ןוא ."טנעמָאמ, ןיא סרעגָאז
 ןַא ןופ זיא סָאװ ,"טנעמָאמ, ןופ הכרעמ יד טרעױדַאב טָאה עסערּפ
 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ענובירט רעקידלארשי-ללכ רעקיגנעהּפמָאמוא
 .ײטרַאּפ רעמערטסקע רעניילק ַא ןופ זָאיציפָא ןַא

 ץלַא ןלוּפ רעביא למיה רעשיטילָאּפ רעד ךיז טָאה לייוורעד
 ...טנקלַאוװרַאפ רעמ

 יבגל ךיוא .טיבעג-עזלָא ןרעביא "ןירעגיז; ַא סױרַא זיא ןליוּפ
 ,טדערעגנייא ךיז ןוא לדרעווש ןטימ ןסיררַאפ טּפַאלקעג יז טָאה עטיל
 ...קיטכעמ זיא יז זַא ,סיורג זיא יז זַא

 (1939) דלעפנעזָאר םולש

 "טנעמָאמ , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער
 טנעדנָאּפסערָאק-לארשי-ץרא

 ;גנוטייצ רעד ןופ
 ""בירעמ , ןופ רָאטקַאדער -- רעטעּפש

 -נַאד ןגעוו רָאנ טינ ןוא .קיצנַאד ןגעוו דייר ַא ןיוש טייג טציא
 ,ךיירטסע ןיא גיז ןכָאנ ..טכַארטַאב ןיא טמוק ןרעמָאּפ ךיוא -- קיצ
 ...ןלוּפ וצ טדנעוועג טציא קילב סרעלטיה זיא ,ןטעדוס יד ןיא

 ןרָאטסינימ .סעירַאלעצנַאק עשיטַאמָאלּפיד יד ןיא טרעדור סע
 וצ סעטָאנ-גנונערָאװ טקיש רעלטיה .דנַאל וצ דנַאל ןופ םוא ןעילפ
 ,טנעמַאלרַאּפ ןשילגנע ןיא גנורעלקרעד ַא ּפָא טיג ןיילרעבמעשט .ןליוּפ
 ןעמיטש עכלעזַא .ןליוּפ ןופ טיײז רעד יב טסעפ טייטש דנַאלגנע זַא
 ןופ ?טנעמָאמ, רעמונ ןיא .ןרָאטסינימ סכיירקנַארפ ןופ ךיוא ןעמוק
 ןופ עמַארגעלעט ַא ךרוד טקיטעטשַאב סע טרעוו 1929 טסוגיױא ןט8
 : ןָאדנָאל

 ןבעגעגרעביא טרעוו 'סמייט, ןופ לקיטרַא-טייל ןיא .(טַאּפ) ,ןָאדנָאל;
 גירק ןיא ןיירַא ןלעװ ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע זַא ,טקַאפ רערעכיז ַא יו
 ."(קיצנַאד ןוא ןלױוּפ ןפיירגנָא טעװ דנַאלשטיײד ביוא

 טז רעטשרע רעד ףױא טרעװ ?טנעמָאמ, רעמונ ןבלעז ןיא
 ךיירקנַארפ ןוא דנַאלשטייד ןיא סעיצַאזיליבָאמ עשירפ ןגעוו טלייצרעד

103 



 וע ײמרַא רעשישטייד רעד ןופ ןעגנוגעווַאב עשירעטילימ ןגעוו ןוא
 .ןצינערג-חרזמ יד

 טכיזרעביא רעשיטילָאּפ רעד זיא געט ענעי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ
 רעטנעצ ןיא קיצנַאד , :"ּפָאק , ןרעטנוא ?טנעמָאמ , ןיא יקצולירּפ יבצ ןופ
 טעשַארטס יצ/ :ףַארגַארַאּפ ַאזַא טימ ךיז טקידנע סָאװ ,"טלעוו רעד ןופ
 ךיז טיצ רע רעדָא ,טציא זיב יו טסיופ רענרעזייא רעד טימ רעלטיה
 ןוא סעיסערגַא ןגעק טנָארפ ןקרַאטש םעד טכַא ןיא קידנעמענ ,קירוצ
 ,וָאט ןופ ןזָאלכָאנ טעװ רע סָאװ בילוצ ,עילַאטיא ןיא ןעגנומיטש יד
 ןרעקַאלפוצרעדנַאנופ ןופ עקיזיר יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ קידנלעוו טינ
 ."הפירש-טלעוו ַא

 ...גנונעפָאה ַא טַאהעג ךָאנ טָאה רעקיטילָאּפ-?טנעמָאמ,, רעטלַא רעד
 טלציוועג ךיז טָאה רע :עקינייז סָאד ןָאטעג טָאה רעלעקנוט רעד ןוא

 ןכַאמ סָאװ ,ןקַאװָאלס ןגעוו ...קיצנַאד ןגעוו ?לגיּפש ןעמורק; ןייז ןיא
 ...ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ לייוורעד

 רעלטיה, :ןרעלטיה ןגעװ ץיוו ַא רעלעקנוט רעד טגנערב טָא ןוא
 ..!טַאהעג הנותח טָאה רע -- דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא

 :העידי עטסנרע ןַא טייז רעדנַא ןַא ףיוא ךיוא טמוק טָא ןוא
 ןייק ןקידערּפ וצ טינ סערגנָאק ןשיטסינויצ .םוצ גנונערָאװ עשילגנע;
 ."ךוב-סייוו, ןגעק דנַאטשרעדיװ

 יקצינפוטס .י.ש טסיקלָאפ םענופ דָארג ,לקיטרַא-טייל ַא טמוק
 -צעזעגמוא ןַא ןגעק ףמַאק רעכעלצעזעג רעד, .נ.א "ךוב-סייוו, ןגעק
 -- 'םיליּפעמ, ןופ הילע יד; :יקצינּפוטס טביירש .דנַא .ווצ ."טייקכעל
 ןעלטימ יד ןוא .עלַאגעל ַא זיא 'עלַאגעלמוא ענעפורעג ױזַא יד
 יד ןופ הילע יד ןרעטש וצ טדנעװעגנָא ןרעװ סָאװ ,סעיסערּפער ןוא
 זיא 'ךוב-סייוו, סָאד ביוא ןוא, ."טלַאװעג ןופ ןטקַא ןענעז ,'םיליּפעמ;
 תוכולמ 52 ןופ טקיטעטשַאב ןרָאװעג זיא סָאװ ,טַאדנַאמ ןטימ הריתס ןיא
 זומ -- תובייחתה רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ טנעמוקָאד ַא זיא ןוא
 םעד ןגעק ןעמונעגרעטנוא טרעװ סָאװ ,ץלַא ןוא ןרעװ טפמעקַאב סע
 זומ ןוא ךעלטכער ,ךעלצעזעג זיא -- טַאררַאפ ןופ טנעמוקָאד ןכעלדנעש
 רעד) ."טכער ןוא ץעזעג ןריטקעפסער סָאװ ,עלַא ןופ ןרעו טציטשעג
 .(1939 טסוגיוא ןט-22 ןופ ,"טנעמָאמ;

 ,עװענעשז ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא
 לייאמיוב ןסָאגעגוצ ךָאנ טָאה ,בילטָאג .ש חילש-"טנעמָאמ,, ןופ ןבירשעג
 :טביירש בילטָאג .ש ...רעייפ ןשיטסינָאיזיװער םוצ

 "ךוב-סייוו, ןפיוא ןייז וצ םיכסמ הרירב תילב זיא גנומיטש יד;
 ןפרָאװעגוצ ןלעװ סָאװ ,ןטַאקיפיטרעס לסיב םעד טימ ןדירפוצ ןייז ןוא
 עקניל ענייז ייס ,רעווליס ייס זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןרָאי עטנעָאנ יד ןרעוו
 ןפיוא דנַאלגנע טימ ןטעברַאנעמַאזוצ זַא ,טוג ץנַאג ןסייוו רעפלעהטימ
 עקיזָאד יד רעבָא ;םזינויצ ןופ עיצַאדיװקיל טײדַאב "ךוב-סייוו, ןופ דוסי
 רקיע רעד זיא ייז ייב ןוא ןביולג םעד ןריולרַאפ יװ ייס ןבָאה ןשטנעמ
 לרוג ןגעוו .לארשי-ץרא ןיא טריטסיזקע סָאװ סָאד ןטלַאהרעד וצ רָאנ
 רַאפ זיא י"א סָאװ ןדיי ןענָאילימ ןוא רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןופ
 סע זַא ,ןיײלַא טקַאפ רעד .ןטכַארט טינ ייז ןליוו ,גנוטער עקיצנייא יד ייז
 טבערטש סָאװ ,עּפורג "עשיטסינויצ, ַאזַא ןעניפעג טנָאקעג ךיז טָאה

 קַאז םהרבא

 ןיש זיא סע סָאװ וצ זייװַאב רעקירעיורט ַא זיא ,עיצַאדיװקיל וצ
 ."הלשממ רעקניל רעד רעטנוא םזינויצ רעד ןעגנַאגרעד

 לקיטרַא ןקידנרימרַאלַא ןַא טימ סױרַא טמוק גרעבנירג יבצ ירוא ןוא
 :טייז רעטשרע רעד ןופ טיירב רעצנַאג רעד ףיוא "ּפָאק, ַא טימ

 טקינייּפעג קידתוירזכא ןרעוװ לארשי-ץרא ןיא רעדירב ערעזדנוא;
 ."תוסיפת יד ןיא

 !ןדיי עלַא וצ לווירב ַא;
 ןעמ טקינייּפ עווענעשז ןיא ךיז !ןזייוװַאב, רעלסערגנָאק יד תעשב;

 ,רעטסעווש ןוא רעדירב עיירטעג ערעזדנוא תוסיפת עקידלארשי-ץרא ןיא
 ןוא דובכ סמילשורי רַאפ שממ ףמַאק םעד ןעמונעגפיוא ןבָאה סָאװ
 ,גנואיירפַאב

 ןעמַאזיורג ַא טימ י"א ןופ לווירב ןיילק ַא ןטלַאהרעד בָאה'כ;,
 -רַאפ וצ סָאד ךימ לייא ךיא .טסוגיוא ןט-10 םעד ןבירשעג ,טלַאהניא
 :טלעוו רעשידיי רעטיירב רעד רַאפ ןכעלטנפע

 -ימוג טימ ןויצ יריסא ערעזדנוא ןגָאלשעג ןעמ טָאה םילשורי ןיא,
 ןכָאטשעג ייז טָאה ןעמ .סיפ יד ןיא ןוא טנעה יד ןיא ,םינּפ ןיא סנקעטש
 יד ןטענקעג יײז טָאה ןעמ .סיפ ןוא טנעה יד ןופ לגענ יד רעטנוא
 טכַארבענּפָארַא לעיצעּפס זיא ביבא-לת ןייק ןוא ,רעדילג-סטכעלשעג
 טקינײּפעג טָאה רע ןוא םילשורי ןופ סלרעק ריציפָא רעד ןרָאװעג
 יז טָאה ןעמ .טריטסערַא ךיוא ןענעז סָאװ ,ךעלדיימ עשידיי ייווצ
 ןלעוו'ס ּוװ ,דנעפַארַאס ןייק ןרעװו טקישעגסיױרַא ןלעוװ ייז זַא ,טָארדעג
 ןיא רעגניפ יד טקעטשעגניײרַא ייז טָאה ןעמ .ןטַאדלָאס ןייז סנַאמ יז
 לגנעוװצ ַא טימ ןוא ןטסירב יד ןיא ןסיבעג ייז טָאה ןעמ .ןגיוא יד
 ןײק וצ טינ יז וצ טזָאל ןעמ ןוא :ןעלצרָאװ-טסירב יד טשטעווקעג
 ."טצרַא

 עשיערבעה יד .ןרעטיצפיוא ןדיי ןלָאז .סע ךיא ךעלטנפערַאפ טָא;
 יד ןופ קיירטש-רעגנוה ַא תעב סָאװ ,י"א ןיא ןרָאסעּפָארּפ ןוא רעביירש
 טקישעג ייז ןבָאה ,י"א ןיא ןטסינומָאק-םָארגָאּפ יד ,רעטעררַאפ עשידיי
 ןעוו ןגייוש -- ןוילעה ביצנ םוצ תומיתח ערעיײז טימ סעיציטעּפ
 עשיטסינויצ-סיורג ,עשיטסינומָאק-טינ טקינײּפעג הסיפת ןיא ןרעוו'ס
 "י"א ןיא רעטסעוװש ןוא רעדירב

 ץנעגַא) ,"ןצנַאטסניא עלַאנָאיצַאנ, יד ןגעק ןפירגנָא ןעמוק ןַאד ןוא
 -תונישלמ רעייז טימ טריפרעד םעד וצ ןבָאה עכלעוו, ,(תורדתסה ןוא

 ."יירעביירט
 .(19239 טסוגיוא 18 ,?טנעמָאמ , רעד)

 ןיא גרעבנירג יבצ ירוא טגָאלש ןָאט ןויסערגַא ןופ דרָאקער םעד
 םיגיהנמ עריא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ףיוא לַאפנָא ןייז
 רערעטצניפ , טסייה לקיטרַא סָאד .1929 טסוגיוא ןט-22 ןופ ?טנעמָאמ, ןיא
 םענעלַאפעג ןגעוו ךיז טדער טרָאד ."תמא רעקיטכיל רעד ןוא טַאררַאפ
 הירא -- ביבא-לת ןיא :"ןָאזינרַאג-תרתחמב, ןופ ןַאטיּפַאק ןשידיי
 ַא טיירגעגוצ טָאה רעכלעװ, ,שילַאק ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא ,יקחצי
 ."אנוש םד ןשיבַארַא ןרַאפ עבמָאב

 ןגעק ןלייפ עטספרַאש עניײז טימ טסיש גרעבנירג יבצ ירוא ןוא



 תומחלמ טלעוװ עדייב ןשיװצ "טנעמָאמ רעד,

 ןוא "ןויצ ןופ רעפיוקרַאפ יד, ןגעק :"עווענעשז ןיא רעלסערגנָאק, יד
 טכער (ז.א -- .'טנעמָאמ רעד,;) 38 יקוװעלַאנ טָאה; :טגערפ רע
 "? טרַאנעגּפָא טינ (.ז .א -- ."טנייה, רעד) סַאג ַאנדָאלכ טָאה, *? טַאהעג

 ןיא עטלמַאזרַאפ יד ףור ךיא יו -- ?ןכעשט עשיטסינויצ יד;
 -- ןויצ-תולג ןיא ןבעל ַא ןריפ וצ ףייר ןוא טיירג ןענעז --- עווענעשז
 ."עילידיא רע'י"אפמ ןוא -רעלצנעגַא רעייז ןיא טרעטשעג ןייז טינ יבַא

 לארשייץרא ןיא ןָאזינרַאג-תרתחמב ןופ םירבח יד ,רימ רָאנ;
 ןופ רעפיוקרַאפ יד רַאפ טלעג ןבעג טינ :ןענרעל תולג העד ןלעװ
 -טפשמ רַאפ --- תולג ןיא ןדיי ייב תומיב יד ןעלדנַאװרַאפ ןרימ ןוא .ןויצ
 -ץרא ןיא םירבח ערעזדנוא ןוא .רעפיוקרַאפ-ןויצ ענעי ןגעק סענובירט
 תוכלמ שיבַארַא ןַא ןופ גנולעטשפיוא רעד וצ ןזָאלרעד טינ ןלעװ לארשי
 עדמערפ יד ןופ סיפ יד רעטנוא רעייפ ןגייל רימ .תובָא יד ןופ דנַאל ןיא
 גנודנירג-הכולמ וצ רעפלעהטימ יד ,רעטעררַאפ עשידיי יד ןוא רעריגער
 .?טנַאּפוקָא ןדמערפ ַא ןופ

 טָאה ןעמ .ךוב-סייוו סָאד ןָא ןעמענ רימ :טגָאזעג ןיוש טָאה ןַאמצייוו,
 יד ,ןויצ ןפיוקרַאפ יז ...ןָא טינ טמענ ןעמ זַא ,ןדיי טרַאנעג דניצַא זיב
 יו רעטעררַאפ ןקידנע ױזַא -- !עוװענעשז ןיא "ןכעשט עשיטסינויצ,
 .?עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עטלַא יד טקידנע סע

 ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ענעזָאלבעצ ,ןתקולחמ עשיטסַארד יד
 רעקידנענַאּפש רעמ ץלַא רעד טימ לעלַארַאּפ ןעגנַאגעגנָא ןענעז ,"טנעמָאמ,
 -- -- -- הפירש-טלעוו רעד ןופ הנכס רעקידנעָארד רעמ ץלַא ןוא

 ַא ןוש רימ ןענעיײל 1929 טסוגיױא ןט-28 ןופ ?טנעמָאמ, ןיא
 טינ ןענעז טַאנעס רעקיצנַאד ןופ גנונעדרָארַאפ ַא טױל זַא ,העידי
 -רַאפ ןוא ןליוּפ ןייק קיצנַאד ןופ ןגוצ-אשמ יד ןרָאװעג ןזָאלעגסױרַא
 ןלעװ .עינידג ןייק ןלױוּפ ןופ ןעייג עכלעוו ,ןגוצ-אשמ יד -- טרעק
 ןגעו העידי רעבלעז רעד ןיא ךיוא ךיז טדער סע .טריזיווקער ןרעוו
 רעד ןופ ןטקנוּפ ערעדנַא ףיוא ןגוצ-אשמ עשיליוּפ ןופ סעיציזיווקער
 .קיצנַאד טָאטשיײרּפ

 ןגעוו העידי ַא ךיז טניפעג טסוגיױא ןט-29 ןופ "טנעמָאמ, רעמונ ןיא
 ילגימש-זדיר לַאשרַאמ רעד : רעדעוולעב ןיא גנוטַארַאב רעקידנעגנירד ַא
 ,טנעמָאמ ןקידנפיול ןיא עגַאל רעד ןגעוו טכירַאב ַא טרעהעגסיוא טָאה
 -ןרעסיוא רעד ןוא יקסווָאקדַאלקס רעימערּפ רעד ןבעגעגּפָא ןבָאה סע סָאװ
 .קעב רעטסינימ

 ,בילטָאג .ש חילש-"טנעמָאמ, ןופ העידי ַא -- רעמונ ןבלעז ןיא
 זיא ,הנכס-המחלמ רעד טימ תוכייש ןיא זַא ,זירַאּפ ןיא ןיוש זיא רעכלעוו
 ןלױּפ טימ טקַאּפ םעד יירט זיא יז זַא !טרידיצעד ךיירקנַארפ

 ןגעו טקעריד לָאמ סָאד ןיוש טביירש גרעבנירג יבצ ירוא ךיוא
 ,רַאפעג רעטנעָאנ רעד ןגעוו ,טלעװו רעד ןיא עגַאל רעטנַאּפשעג רעד
 עשיליוּפ יד יײב קלמע ןשישטייד ןגעוו ,קילגמוא ןקידנעמוקנָא ןגעוו
 ןעגנונעכערּפָא-ײטרַאּפ יד ...קלָאפ ןשידיי ןרַאפ הנכס רעד ןגעוו ,ןצענערג
 ...לעוטקַא סיוא ןרָאװעג ןגרעבנירג יבצ ירוא רַאפ ךיוא טשרע ןיוש ןענעז

 ןַא ןיא, "לּפעקק ןרעטנוא לקיטרַא-טייל סיקצינּפוטס .י .ש ןיא
 :ורמוא סיורג טימ ןבירשעג זיא ?טייצ רעטסנרע

 ןעגנערב ןָאק טונימ עדעי ,העש עדעי .טייצ עטסנרע ןַא זיא סע;

 רעד וצ טיירג ןוא קיאור ,קידריװ ןזייוװַאב ךיז רימָאל .גנודײשטנַא יד
 ..."גנודײשטנַא רעסיורג

 -- םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןעמוקעג עקַאט זיא גנודײשטנַא יד ןוא
 ןקידנגרָאמירפ רעװעשרַאװ ןרעביא ןעוו ,1929 רעבמעטּפעס ןט-1 םעד
 עקידנעיָאװ ,ענעלַאטעמ עשישטייד יד ןזיוװַאב ךיז ןבָאה למיה ןעיולב
 -- == == טוט ןוא רעייפ טימ טָאטש יד ןפרָאוװרַאפ ןבָאה סָאװ ,םיתיחשמ

 א

 ןטשרע ןיא דלַאב טָאה ןלױּפ ףיוא עיזַאװניא עשיטסירעלטיה יד
 -ליגדנע, יד ךיוא טכַארבעג -- רעבמעטּפעס ןשיטַאמַארד ןיא -- שדוח
 ...?טנעמָאמ, ןרַאפ "גנוזייל עקיט

 קַאז םהרבא
 "טנעמָאמ , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער
 טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ רבחמ ןוא

 .גָאט ןדעי ןעגנַאגעגסױרַא הליחתכל ןענעז ןעגנוטייצ רעװעשרַאװ יד

 ןרָאװעג זייווכעלסיב זיא עשרַאװ לייוו ,ןטייקירעװש טימ ןעגנַאגעגסױרַא

 ןעגנוטייצ עלַא .טלעוו רעד ןופ יאדווא ןוא ץניוװָארּפ רעד ןופ ןטינשעגּפָא

 יד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןענַאגרָא-ספמַאק ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז

 ןעמַאזוצ ,ןדיי .גנורעקלעפַאב רעד ןופ גנומיטש יד ןביוה וצ עבַאגפיוא
 סעּפָאקָא-ץוש ןבָארגעג רעצעלּפ ענעדישרַאפ ןיא ןבָאה ןקַאילַאּפ טימ
 סױרַא זיא 713 עקצַאמָאלט, ךיוא .עשרַאװ ןופ רעקידייטרַאפ יד רַאפ
 ןוא יקצינּפוטס ,עלרעּפ ,בילטָאג ר"ד ,שטיװָאלַאגעס .סעּפָאקָא ןבָארג
 יד וצ טזָאלעג ךיז ןוא ןעלדיר טימ לַאקָאל ןופ סױרַא ןענעז ערעדנַא
 .רעצעלּפ עטמיטשַאב

 עיצַאוקַאװע עסיורג יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעבמעטּפעס ןט-6 םעד
 טעמכ -- רעטנזיוט יד ןיא ,רעטרעדנוה יד ןיא ןשטנעמ .עשרַאװ ןופ
 דנו-ענ ןיא ןעלסקַא יד ףיוא קעזקור טימ טזָאלעג ךיז ןבָאה --- ןדיי ץלַא
 ןטָאימעלוּפ ןופ רעייפ ַא ןענעפע ןענָאיװַא עשישטייד ןגעלפ טּפָא ...ןיירַא
 .ןעיײסָאש יד רעביא ןשטנעמ עקידנרעדנַאװ יד ףיוא
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 רעביירש עשידיי לָאצ ַא קעװַא ךיוא ןענעז םָארטש ןקיזָאד ןטימ
 ןפיוא ןבילבעג זיא "?טנעמָאמ, עיצקַאדער ןיא .ןטסילַאנרושז ןוא
 ןבָאה סָאװ ,רעטעברַאטימ עקיטעט סקעז-ףניפ ַא ןופ עּפורג ַא ץַאלּכ
 םעד ייס ,?טנעמָאמ;, םעד ייס הליחתכל טזָאלעגסױרַא גָאט ןדעי
 ןיא סָאד ןוא ?טנעמָאמ , םעד זיולב םעדכָאנ ןוא "ָאידַאר רעװעשרַאוװ;
 עיצקַאדער ןיא ןבילבעג ךיוא ןענעז סע ,תמא .םרָאפ רעטריצודער ַא
 ללה ,יקצולירּפ יבצ רעטלַא רעד :יװ ,רוד ןרעטלע ןופ רעטעברַאטימ
 ןפירגנָא-טפול יד רַאפ הנכס תמחמ רעבָא .דנַא .א יקצינּפוטס .י .ש ,ןילטייצ
 -עביא .עיצקַאדער ןיא ןזיװַאב טינ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ךיז ייז ןבָאה
 ייס יו ייס טלָאמעד ןעמ טָאה ןענָאטעילעפ ןייק ,ןעלקיטרַא ןייק ,סנקיר
 טעברַאטימ רעייז ןוא ןטייז לָאצ רעטריצודער רעד ןיא טקורדעג טינ
 גנוטייצ יד טליפעגסיוא ךָאנ טָאה ןעמ .קיטיינ ןעוועג טינ ןיטולחל זיא
 טרַאװעג טָאה סַאג יד סָאװ ףיוא ,סעיצַאמרָאפניא-המחלמ רעמ סָאװ טימ
 .גנונַאּפש רעטסערג רעד טימ

 םלענ "טנעמָאמ,, ןופ זיא המחלמ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא דלַאב
 ןעוועג טינ ךיוא ןיוש זיא גרעבנירג יבצ ירוא ."קידניסא רעד ןרָאװעג
 עשרַאװ ןופ ןײגקעװַא ןרַאפ טָאה ןַאהַאק קערַאמ טַאקָאװדַא .עשרַאװ ןיא
 ,גנונעדרָארַאפ עכעלטפירש ַא ןזָאלוצרעביא ןסעגרַאפ טינ םָארטש ןטימ
 םיא ןָא זַא ,טסּוװעג טוג טָאה רע ...טלעטשעגּפָא טרעוו גנוטייצ יד זַא
 תועט ןייק ןירעד טָאה רע) ..."טנעמָאמ ,, ןיא םזינָאיזיװער ןטימ סיוא זיא
 .(...טַאהעג טינ

 ןבילבעג ןענעז סָאװ ,רעטעברַאטימ עּפורג עניילק יד ,רעבָא רימ
 קילבנָא ןיא --- ןסָאלשַאב ןוא "שטופ, ַא טריפעגכרוד ןבָאה ,ץַאלּפ ןפיוא
 ןבָאה רימ .ןבעגוצסױרַא ָאי גנוטייצ יד -- געט עכעלטכישעג יד ןופ
 -טכירעג) ?שזַאסימָאק .ַאשזדנעס, םעד םעד ןגעװ ןדלָאמעג וליפא
 ַא דָארג ,גנומענרעטנוא רעטריטָארקנַאב רעזדנוא רעביא (רַאסימָאק
 -רַאפ, יד ,זדנוא טַימ ןטלַאהעג ,הברדא ,טָאה רעטצעל רעד .קַאילָאּפ
 :"רערעווש

 -- ,טרעלקרעד זדנוא רע טָאה -- ...טיײטשרַאפ ריא יו טוט --
 ...ןטּפשמ עטכישעג יד ךייא לָאז ןוא

 צ

 ןוא רעקרַאטש ץלַא ןרָאװעג גָאט ַא סָאװ ןענעז ןפירגנָא-טפול יד
 ןוא ןרזחרעביא לָאמ עכעלטע גָאט ןדעי ךיז ןגעלפ יז .רעמַאזיורג
 .(סרעלעק-ץוש) "סענָארכס/ יד ןיא ןרעדנַאװ ןזומ רדסכ ןגעלפ ןשטנעמ
 ךיז ןבָאה תופירש ןופ ןעמַאלּפ ןוא ךיור .תונברק --- ךעלגעטיגָאט
 געט ןעוועג ןענעז אמעט יאהמ .טָאטש ןופ ןלייט עלַא רעביא טלקיוװעג
 .ןשטנעמ יירד יצ ,ייווצ ַא זיולב ןייז ןגעלפ ?טנעמָאמ, עיצקַאדער ןיא ןעוו
 רעד וצ ךיז ןעוועג ךעלגעממוא טושּפ זיא ןעמרַאלַא-טפול יד רעביא
 -- ןטסטנעָאנ םוצ טניוװעג בָאה סָאװ ,ךיא .38 סעקװעלַאנ ףיוא ןגָאלש
 טלעפרַאפ טינ גָאט ןייא ןייק רעבירעד בָאה -- 28 ַאקסרעיָאטנעװש ףיוא
 .ןעמוק וצ

 ןופ ןענַאטשַאב טלָאמעד זיא עּפורג-עיצקַאדער עוויטקַא רעזדנוא

 שטיוװָאניליכ ןויצ-ןב ,םיױבלעּפַא .מ .י ,רעטעברַאטימ םלוע ןרעגניי
 ןיא ןעמונעגניירא קירוצ ?שטוּפ, רעזדנוא ךָאנ ןבָאה רימ ןעמעוו)
 ןט-7 ןזיב) קרַאמ לרעב ,שטיװָאכָאנַאכ .ז .א .,ןיורב .מ .י ,(...עיצקַאדער
 (קָאטסילַאיב ןייק םָארטש ןטימ קעװַא ךיוא זיא רע ןעוו ,רעבמעטּפעס
 עכעלרעפעג עכלעזַא וליפַא ןעוועג .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא
 רעבָא : רעטעברַאטימ ןייא רָאנ ןעמוקעג זיא עיצקַאדער ןיא ןעוװ ,געט
 רעבָא ,טסקעט טייז ןייא טימ שטָאכ .ןענישרעד זיא ?טנעמָאמ , רעד
 -סגנוטייצ הנהמ ַא טרַאװעג ןיוש טָאה ,ףיוה ןפיוא .,ןטנוא !ןענישרעד
 ןרָאװעג קיטרַאפ גָאט ןטימ ןיא זיא גנוטייצ יד רָאנ יוװ ןוא ,רעפיוקרַאפ
 יז ןעמ טָאה ןישַאמ-עיצַאטָאר רעקיזיר רעד ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןוא
 ד ןיײגוצכרוד ןזיײװַאב טינ ןגעלפ רעפיוקרַאפ-גנוטייצ יד .טּפַאכעצ ףכית
 -רעטייוו יד ףיוא .רַאלּפמעזקע ןייא ןָא ןביילב ןגעלפ יז יו ,סעקװעלַאנ
 ןעוועג ךיוא זיא ױזַא .ןיײגרעד טינ גנוטייצ יד ןיוש טגעלפ ןסַאג עקיד
 .ןענָאיַאר ערעייז ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד טימ

 ןופ ןּפעש טנָאקעג רָאנ רימ ןבָאה גנוטייצ רעד רַאפ תועידי
 :עירַאלעצנַאק סיקסנישזַאטס טנַאדנעמָאק ןופ ;ָאידַאר ןופ : תורוקמ יירד
 עלעווק רעטירד רעד טימ רעבָא .עסערּפ רעשיליוּפ רעװעשרַאװ רעד ןופ
 טּפַאכעג געט ענעי ןיא ןבָאה ןדיי לייוו ,טצונַאב קינייוװ ךיז ןעמ טָאה
 ןעמוקעגסיױרַא ןטלָאװ תועידי יד ןוא ןעגנוטייצ עשילױוּפ יד ךיוא
 טגעלפ ,טַאהעג טינ רַימ ןבָאה תועידי ךס ןייק יװ תויה ןוא .טרעטלערַאפ
 ןוא ?ּפעקק עקיטלַאּפש-סקעז עסיורג טימ ןרימשעצ ךַאז עדעי ןעמ
 ךַאז עדעי געט עקידלרוג ענעי ןיא ךָאד זיא ,סנקירעביא .?ּפעקרעטנוא;
 .עיצַאסנעס ַא רענעייל ןרַאפ ןעוועג

 -רַאפ יד .עלַאקָאל זיולב ןרָאװעג ןעגנוטייצ עלַא ךָאד ןענעז ללכב
 יד .טקַאהעגרעביא ןיטולחל ןעוװעג זיא ץניװָארּפ רעד טימ גנודניב
 -נָא-טפול עקידרדסכ יד תמחמ ןריסרוק וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןענַאב
 .דנַאל ןיא ןגעװ-עיצַאקינומָאק יד רעביא ןפירג

 :זָאירוק ַא ךיז טנָאמרעד סע

 :דנַאנעבלַאז זיולב ןעוװעג עיצקַאדער ןיא רימ ןענעז גָאט ןייא
 טמענ ןיורב ."טנעמָאמ, ןטַייז ייווצ סױרַא ןביג רַימ .ךיא ןוא ןיורב .מ .י

 ךיא ןוא (ןענָאפעלעט יד טעברַאעג ךָאנ ןבָאה סע) ןָאפעלעט ַא ףיוא
 רע טלמרומ -- 7? ױזַא ? ױזַא; .רערעטייה השעמ-תעב טרעװ רע יװ ,עז
 .טגערעגפיוא זיא רע .רעזעוורענ ןענעכייצרַאפ רעגניפ יד .ךיז רַאפ

 םיײב סיוא רע טפור -- !העידי עקיטכיו ַא רעייז !ַאה !ַאה --
 .ןָאפעלעט םעד ןעמענפיוא ןקידנע

 ?ןעשעג זיא סָאװ --
 !דלַאב ,דלַאב --
 עסיורג ."ּפעק, יד רע טכַאמ לכ-םדוק .ןביירש ךיג ךיז טמענ רע ןוא

 טיטש *גָאלק רעזָאל שזַאּפמַארטעמ רעד ."ּפעק;, עקיטלַאּפש-סקעז
 :קיטרַאפ יז ןענעז ףוסל .ייז ףיוא טרַאװ ןוא שיט-ביירש םייב ןיוש

 -לַאּפש-סקעװ) "!טרעכיועג זיא הלּפמ סאנוש םעד;

 דנַאטשפיוא ןיא ןלַאפעג .233 ענלעיזד ףיוא ןייארַאפ-רעקורד ןופ רעציזרַאפ *

 .ַאטעג רעװעשרַאוװ ןופ



 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ "טנעמָאמ רעד,

 ןשטנעמ עטסיירד עגנוי 600, :"ךעלּפעק,-רעטנוא ןעייג רעטייוו .(קיט
 עטצעל יד טימ ךיז ןעלגנַאר ןשטייד יד --- .ּפַאלק-טיוט ַא ןבעג םיא ןענָאק
 "אנוש םעד טגָאלש ײמרַא עשיליוּפ עשידלעה יד --- .תוחוכ

 ףיוא ?ּפעק, יד -- !ןקָאלג יד יװ -- ןעגנולקעג ןבָאה ךרעל יױזַא
 הכמ ךעלטנגייא ךיז טָאה טלדנַאהעג .גנוטייצ רעד ןופ טייז רעטשרע רעד
 גנורעקלעפַאב רעד וצ יקסנישזַאטס טנַאדנעמָאק ןופ ףור ןוא גנודנעוו ַא
 עגנוי 600 ןעוועג קיטיינ ןענעז סע .טָאטשטּפױה רעטרעגַאלַאב רעד ןופ
 ןדלעמ וצ ןפורעג טָאה רע ןוא עיסימ עסיוועג ַא ןריפוצסיוא ןשטנעמ
 יקסנישזַאטס יװ תויה .דזַאיעשּפ ןפיוא ירפ רעד ןיא ןגרָאמ קיליוויירפ ךיז
 -לעּפַאב רעד טומ ןבעגעגוצ ןוא ָאידַאר ןכרוד טדערעג טנוװָא ןדעי טָאה
 טימ "?טצוּפַאב, ענייז גנודנעוו עקיזָאד יד ךיוא רע טָאה ,גנורעק
 ...ןוחטב ןופ ךעלעמילב

 ןיוש זיא גנוטייצ יד ןעװ -- ןעמוקעגמיײהַא רעטעּפש ןיב'כ זַא
 :טכַאמעג קזוח רימ ןופ יורפ ןיימ טָאה --- סַאג ןיא ןעוועג

 ַאזַא טימ גנוטייצ ַא ןזָאלוצסױרַא טינ טרָאד ךיז ריא טמעש יו --
 ..השעמ-אבב

 ץרַאװש ירפ רעד ןיא סנגרָאמוצ דלַאב זיא רעבָא דזאיעשּפ ףיוא
 ,ךעלריטַאנ ,ןעװעג זיא גננודנעוו סיקסנישזַאטס) ןשטנעמ ןופ ןעוװעג
 ןעמוקעג ןענעז 600 טָאטשנָא .(עסערּפ רעװעשרַאװ רעצנַאג רעד ןיא
 ןוא עטסיירד עמַאס יד .600 רָאנ ןבילקעגסיוא טָאה'מ .טנזיוט עכעלטע
 ןענעגעגַאב ןיזנעב רעשעלפ טימ :ןעוועג זיא עבַאגפיוא רעייז .עוװַארב
 ..טָאטש ןופ עירעפירעפ רעד ןיא ןעקנַאט סאנוש םעד

 ּצ

 ,ןשטנעמ יירד ןופ טעטימָאק ַא ןבילקעגסיוא רימ ןבָאה "שטופ , ןכָאנ
 רעכעלטפַאשלעזעג רעטצענערגַאב רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רעכלעוו
 -רַאפ רעד ןיא םעטסיס רעדנוזַאב ַא טריפעגנייא ןבָאה רימ .גנוריפנָא
 הסנכה ךס ןייק ...ענומָאק ןימ ַא -- הסנכה רעכעלגעט רעד ןופ גנולייט
 ַא ןעװעג זיא שזַאריט רעד .טכַארבעג טינ טציא גנוטייצ יד טָאה
 טָאה .עשרַאװ רעטרעגַאלַאב רעד רַאפ זיולב ,טנָאמרעד יװ -- ,רעניילק
 טסייו ןעמ) גָאט ןדעי טלײטעגרעדנַאנּפ הסנכה עניילק יד ןעמ
 ןעגנולײטּפָא עלַא ןיא ןלייט עכיילג ןיא (...ןייז טעװ ןגרָאמ סָאװ טינ
 ,טעברַא רעד וצ ןעמוקעג שיטקַאפ ןענעז עכלעוו ,רעטעברַאטימ יד ןשיווצ
 -טינ יד ןופ רענייק זיא ןתמא רעד ןיא ...ּפָאק ןטימ ייברעד קידנריקיזיר
 ןעמ טלָאװ ייברעד ךיוא לייוו ,טלעג ןייק ךָאנ ןעמוקעג טינ עקידנטעברַא
 רעד ןעװעג זיא םַאנסיוא ןַא ..ןבעל סָאד ןלעטשנייא טפרַאדעג ךָאד
 טנעָאנ טניווװעג טָאה רעכלעוו ,יקצולירּפ יבצ ,רָאטקַאדער-ףעש רעטלַא
 ןעמוק טגעלפ גָאט ןדעי .(21 ַאקסרעטַארפינָאב ףיוא) עיצקַאדער ןופ
 ךָאנ (ןפורעג יז טָאה רע יװ -- ?ַאקשטינָאס,) ,רעטכָאט ערעטלע ןייז
 .הסנכה רעגרַאק רעכעלגעט רעד ןופ סעטָאלז ענעדײשַאב עכעלטע יד

 צ

 .הנשה-שאר ברע ןרָאװעג טיירגעגוצ ךיוא זיא "טנעמָאמ, רעמונ ַא
 .ןענישרעד טינ רעבָא -- טיירגעגוצ

 טלעטשעג דָארג ךיז טָאה ןגרָאמירפ רעקידהנשה-שאר ברע רעד
 ןעוועג ירפ רעד ןיא טכַא רעגייז ןיוש ךיא ןיב דימת יװ .רעקיאור ַא
 יד .ןיורב .מ .י ןוא ךיא .דנַאנעבלַאז ןעוועג ןענעז רימ .עיצקַאדער ןיא
 (ןבעגעגסיױרַא טינ ןיוש ןעמ טָאה ןטייז רעמ) ?טנעמָאמ,, ןטייז ייווצ
 ףריצירטַאמ םוצ טיירג ןעוועג ןיוש העש רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא ןענעז
 -סגנומיטש ץרוק ַא ןבירשעגנָא ךָאנ ןיורב טָאה הנשה-שאר דובכל
 ..געט עטרעדורעצ ערעזדנוא ןופ עװנַאק רעד ףיוא עלעקיטרַא

 (רעלעקנוט רעד) לעקנוט ףסוי

 ,טסירָאמוה רעשידיי רעטמירַאב
 גנולײטּפָא רעד ןופ רָאטקַאדער

 ײלויּפש רעמורק רעד,

 ןכרוד .טפייפעצ ךיז ןבָאה סענעריס !םרַאלַא-טפול ַא -- םיצולּפ
 :רעקיּפס םענופ םיטש עטנַאקַאב יד -- ָאידַאר

 == == == !יײװיַא-ש-ריַא-װ ַא-ט-סדַאי-מ .ַא-י-ל-ד םירזַא-ל-א --
 רעביא ןָאטעג זָאל ַא ךיו ןבָאה םיתיחשמ ענעלַאטעמ תונחמ

 .ןסיירפיוא עטנעָאנ ןופ טרעטיצעג ןבָאה עיצקַאדער ןיא טנעוו יד .עשרַאוװ
 ןכרוד ןקוק רימ .*"סעקטינעז, עשיליוּפ טלַאנקעג ןבָאה ץעגרע ןופ
 .ָאטשינ .טינ ןיוש ןעמ טעז ןענָאיװַא עשיליוּפ ןייק .למיה םוצ רעטצנעפ
 ...ןענורעגסיוא

 .טנעָאנ רָאג ,רָאג ןעיײרעלַאנק עקידארומ ךיז ןרעהרעד טָא ןוא
 עיצקַאדער ןיא ...ךיור ןלייז ןיוש ךיז ןביוה רעכעד רעקװעלַאנ יד רעביא
 -וויסַאמ יד ןענעז סָאד ."ןָארכס; ןיא ּפָארַא ןפיול עלַא .קינַאּפ ַא טרעוו
 ןבָאה סע .גנוליײטּפָא-עיצידעּפסקע רעזדנוא ןופ ןרעלעק-ןָאטעב עטיובעג
 םינכש םתס ןוא "?טנעמָאמ, ןופ ןשטנעמ עלַא טלמַאזעגפיונוצ ָאד ךיז
 בגא ןיוש טָאה ,גנוליײטּפָא-עיצידעּפסקע רעד ןיא ,ןטנוא .זיוה ןופ
 ןרָאװעג טרילָאמעד זיא זיוה ןייז :דניק ןוא בייוו טימ רעצעז ַא טניווועג

 ,ןפירגנָא-טפול ןגעק עירעליטרַא-טינעז
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 ןיא טייקרעכיז יד .סַאג רעד ףיוא ןבילבעג זיא רע ןוא עבמָאב ַא ןופ
 ,זדנוא ןופ תונכשב לייוו ,ןעמעלַא ייב ןדנּוװשרַאפ דלַאב זיא ?ןָארכס;
 עבמָאב ַא ןלַאפעג זיא ,28 סעקװעלַאנ ןופ ףיוה ןטסלטימ ןיא עקַאט

 -ַאבמוא ןַא ץימע טרָאד זיא ייברעד .בורג ןטיירב ןקיזיר ַא טכַאמעג ןוא

 ןשטנעמ יד "ןָארכס, ןיא םורַא ךיז ןעיירד ...ןרָאװעג טשרומעצ רעטנַאק

 רעד ןוא ...?ןבעל רעדָא טױט :ורמוא ןסיורג ןיא ענעקָארשעצ-סַאלב

 עצרוק טימ ,העש רָאּפ ַא ןופ ךשמ ןיא .רעטייוו טייג ףירגנָא-טפול
 וצ קידמיואמ טרעהעגפיוא טינ םיתיחשמ תונחמ יד ןבָאה ,תוקספה
 ןשידיי ןטכידעג ןופ ןסַאג יד ףיוא טיוט ןוא רעייפ ןפרַאװ וצ ןוא ןשיור
 דובכל ןדיי יד רַאפ ש"י ןרעלטיה ןופ הנתמ ַא םינּפַא ,זיא סָאד .ןָאיַאר

 ...הנשה-שאר

 .זיוה ןקידתונכש ןופ ןעיירשעג ןוא תולוק ךיז ןגָארטרעד טָא ןוא
 ...רעמָאיעג .דחּפ ,הלהב .טנערב זיוה סָאד

 ףענעגעזעג טנייה ןיוש ךיז רימ ןגעמ ,סע טסייה ,"רעמונ, ןטימ
 טינ ןטייז ענעסָאלשעגסיױא רָאּפ יד טריצירטַאמ ןיוש טָאה ןעמ טינ
 ןעוועג זיא ןָאיַאר רעשידיי רעצנַאג רעד .ןקורד ןגעוו טכַארטעג טָאה'מ
 טשרע ןעזרעד רימ ןבָאה סָאד .ךיור ןוא ןעמַאלּפ ןיא טליהעגנייא
 ןעגנַאגעגסױרַא זיא'מ ןוא ןרָאװעג ליטש זיא סע ןעװ ,ךעלטכַאנרַאפ
 זייא יװ ןעזעגסיוא ןבָאה סעקװעלַאנ יד .ןרעלעק-עיצידעּפסקע יד ןופ
 ןעיירשעג טימ ,עסַאמ-ןשטנעמ ענערָאװעג-דליװ ַא .זיוה-םיעגושמ קיזיר
 סַאג ןטימ ןיא ןסיוטשעג ןוא טּפוטשעג ךיז טָאה ,תולוק ענעמונַאב ןוא
 יד ףיא .הלהב עטסיוװ ַא .טייקנריולרַאפ ַא .ךיור ןקידנקיטש ךרוד
 ,ךעלטכַאש ,ךעלטסעק .,תורוחס יילרעלכ ךיז ןרעגלַאװ ןרַאוטָארט
 סענירטיוו עטצעזעצ ךרוד .גרַאװזָאלג ענעסיוטשעצ ,ןלַאב-רוטקַאפונַאמ
 ןצעז רעזייה ייר ַא ןופ .ןרַאוטָארט יד ףיוא תורוחס ענעדישראפ ןעילפ
 יז -- אפוג סעקװעלַאנ יד ןופ רָאנ טינ ןעמוק ןכיור יד ןוא .ןעמַאלפ
 .עשנעג ןופ ,רענַאקשיצנַארפ ןופ ,וָאנַארומ ןופ ,עלימ ןופ ךיוא ןעמוק
 .ךיור ןקידנסע םענופ טקיטש זדלַאה ןיא !תופירש ,תופירש םוטעמוא
 .ןעמעטָא וצ רעווש זיא סע

 ןקיכָאק ַא ךרוד יװ ,גנַארדעג-ןשטנעמ ןדליוו ןכרוד ךיז רַאּפש ךיא
 הריד ןיימ וצ גנוטכיר רעד ןיא ךיז סיוטש ןוא ךיז ּפוטש ךיא .לסעק
 -בַאקַאמ ַא ףיוא ךימ טרעדיוש עוװָאלַאװ ףיוא .עקסרעיָאטנעיווװש ףיוא
 טגיל טנַאװ ענעלַאפעגנייא ןַא ןופ לגיצ גרַאב ַא ףיוא .ענעצס עשיר
 -יא טייטש עלעגניי שידיי ַא ןוא טנעה עטײרּפשעצ טימ יורפ עטיוט ַא
 ..?ישעמַאמ ,ישעמַאמ, :לוק קידנענייו ַא טימ טפור ןוא ריא רעב

 טנַאדנעמָאק ןופ םיטש יד רעה ןוא ָאידַאר םייב ךיא ץיז טכַאניײב
 : יקסנישזַאטס

 רעביא ןעמַאלפ-הפירש רעדיוו) ...ןָאװַאשרַאװ דַאנ ַאנול ּוװָאנז יא ---
 .(עשרַאװ

 ןשידיי ןיא ןברוח ןטכַאמעגנָא ןגעוו םיטרּפ טלייצרעד יקסנישזַאטס
 -ַאפעגנייא רעטנוא ןרָאװעג ןטָאשרַאפ ןענעז ןשטנעמ רעטרעדנוה .ןָאיַאר
 רעביא טעוװעדליװעג ןבָאה ןענָאיװַא-רידרַאבמָאב 200 ...טנעוו ענעל
 ןבָאה -- רע טגָאז -- ןרַאברַאב עשישטייד יד, ..ןסַאג עשידיי יד

 ו = 1 )=+ םהרבא

 ןקיזָאד םעד רַאפ .טָאג ןגעק ןוא שטנעמ ןגעק המחלמ ַא טריפרַאפ
 !"ּפעק ערעייז טימ ןלָאצַאב יז ןלעװ ןכערברַאפ

 .גָאט עלַא טרזחעגרעביא ךיז ןבָאה ןפירגנָא-טפול עמַאזיורג יד
 ןופ עדַאנָאנַאק עקידארומ ַא טכַאנײב ןוא ןפירגנָא-טפול יד --- גָאטיײב
 יד ךרוד טלגנירעגמורַא רעגנע ץלַא טרעוו עשרַאװ .עירעליטרַא רערעווש
 טלעטשעגסיוא גנורעקלעפַאב יד זיא העש עדעי ןוא .סעדרָאה עשישטייד
 .טיוט ןוא רעייפ ףיוא

 עטלייצעג יד ןיא ןענישרעד ןגעווטסעדנופ ךָאנ זיא ?טנעמָאמ, רעד
 -טפול יד ןופ תוקספה יד ןיא .רופיכ-םוי ןוא הנשה-שאר ןשיװצ געט
 עטלייצעג יד ןופ רָאּפ ַא עיצקַאדער ןיא ןּפַאכנײרַא ךיז ןגעלפ ןפירגנָא
 ןוופחב ןגעלפ ןוא --- .."רענַאקיהָאמ עטצעל, יד -- רעטעברַאטימ
 יד ןעוועג ןיוש ןענעז סָאד .גנוטייצ רעד ןופ ןטייז ייווצ ןבעגסיױרַא
 .ןרעמונ עטצעל

 רעקיטסניג ןיק טינ ןוא גָאט רענרומכ ַא ןעוועג זיא רופיכ-םוי
 טלמַאזעג ךיז ןבָאה ןדיי .ןענָאיװַא-רידרַאבמָאב עשירעדרעמ יד רַאפ
 ערעייז ןסָאגעגסיױא ןוא םישרדמ-יתב ןוא םינינמ ,"ךעלביטש; יד ןיא
 תולוק יד ןבָאה "ףקות הנתנוא םייב .תויכב ןוא תוליפת ןיא רעצרעה
 :ןעלמיה יד ןטלָאּפשעג

 ...ברחב ימ ,שאב ימו םימב ימ ---

 ןָאט וצ קוק ַא ןגיוצעג ךיוא גָאט ןקיטכרָאפ ןקיזָאד ןיא ךימ טָאה
 עקידנרעכיור ךרוד ןעגנַאגעג ןיב'כ .28 סעקװעלַאנ וצ ,"טנעמָאמ, םוצ
 ךימ טָאה 238 סעקװעלַאנ ןופ ףיוה ןטירד ןיא קידנעמוקניײרַא .רעזייה
 -בלַאה ןעוועג זיא עדייבעג-?טנעמָאמ, יד ךיוא : ?זירּפרויס, ַא טנעגעגַאב
 זיא קָאטש ןטייווצ ןפיוא לַאקָאל-עיצקַאדער רעצנַאג רעד .טנערברַאפ
 רעד ןוא קָאטש רעטשרע רעד דָארג ןוא .הפירש ַא ןופ טליוהעגסיוא
 עיינ יד ןוא ןּפיטָאניל יד ךיוא זַא ױזַא .ןבילבעג ץנַאג ןענעז רעטרַאּפ
 -עװ רַאפ רעבָא .ןבילבעג ץנַאג ןענעז ןישַאמ-עיצַאטָאר ענרעדָאמ
 -- - = ?ןעמ

 רעד ןופ יו ,"טנעמָאמ, ןופ עייּפָאּפע יד טקידנערַאפ ךיז טָאה ױזַא
 .עסערּפ רעשידיי רעװעשרַאװ רעצנַאג

 ּצ+

 רעטנוא טצכערקעג ןיוש טָאה עשרַאװ ןעוו ,רעבמעווָאנ ןטימ ןיא
 טריזיװָארּפמיא ןשטנעמ-סגנוטייצ ןבָאה ,ץײרקנקַאה ןופ הלשממ רעד
 .א) עשטנָאב טסינָאטעילעפ-?טנעמָאמ,/ ןופ זיוה ןיא הפיסא-רעביירש ַא
 -עסערּפ קילדנעצ רָאּפ ַא טרָאד ןעוועג .5 עקצילעמרַאק ףיוא ,(דלעפנעזָאר
 עשידיי ןופ בצמ רעקירעיורט רעד ןרָאװעג טדערעגמורַא זיא'ס .ןשטנעמ
 גע ז עווע ג יד ןופ רעטעברַאטימ ,ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש
 עיצַאגעלעד ַא ןקיש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס ןוא ןעגנוטייצ עשידיי
 רעד ןיא .13 ַאנשעל ףיוא קיטעט ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,?טניָאשזד , םוצ
 .ךיא ןוא ןילטיײצ ללה ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז עיצַאגעלעד

 .עיסימ ןיימ טימ 60 עקסילש ףיוא ןללה 'ר וצ סנגרָאמוצ ךיא םוק



 תומחלמ טלעוו עדייב ןשיװצ "טנעמָאמ רעד,

 ןיא טבעל סע יװ ןוא טכַאמ סע סָאװ ןסיוו בגא עקַאט טלָאװעג בָאה'כ
 ."טנעמָאמ; ןופ ןַארעטעװ רעד געט עקירעיורט עקיזָאד יד

 יד .ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא ןילטייצ ללה
 טינ בוטש ןופ טייג ןײלַא רע ןוא טינ רענייק ךיז טזייוו טייצ עצנַאג
 .סיורַא

 -= ,לוטש ַא ןילטייצ יורפ רעטנוא רימ טקור -- ,טציז ,טציז --
 ...טסַאג ַא ףיוא הכרב ַא ןכַאמ ןעמ ףרַאד טנייה

 -קיטיירפ ןרַאפ רמאמ רעייא ךָאנ ,ללה 'ר ,ךייא וצ ןעמוקעג ןיב'כ --
 טיג קיטיירפ ןקיטנייה -- .סַאּפש ןיא ךיא גָאז --- ..."טנעמָאמ, רעמונ
 ...ןטייז 16 ןעמ

 טרעפטנע -- ...טקידנעעג ...ןסעגרַאפ םעד ןָא ןיוש ןגעמ רימ --
 .קיטעמוא ןילטייצ

 .דעו םלועל טינ רעבָא ?טקידנעעג עקַאט --
 .טקידנעעג סע זיא לייוורעד --

 .רעטלַא רעד ,ןגָאלשרעד סיוא טעז רע :ןללה 'ר וצ וצ ךיז קוק ךיא
 רעיורג זיא דרָאב עקידתרדה יד .םינּפ ןייז ףיוא טגיל טײקדימ ַא
 .ןרָאװעג

 ?ללה 'ר ,טנוזעג ןיא רקיע רעד ריא טכַאמ סָאװ --
 ...? ןָאט יו טינ ץרַאה סָאד טציא ןדיי ַא ןָאק יװ ...טֶָא ---
 :ןילטייצ יורפ יד ןירַא ךיז טשימ סע

 ןציז רדסכ זומ רע .ךַאװש ךיז טליפ רע סָאװ שודיח ןייק טינ --
 יד ןשינעטכַארט עקידרדסכ יד וצרעד .הסיפת ַא ןיא יװ בוטש ןיא
 ...ריט ןיא ּפַאלק ןדעי רַאפ קערש

 ןיא ,עויסַאמ ,עסיורג בור סָאד :םירפס ןגיל שיט ןפיוא עז ךיא
 ַא ;סארמג -- ןטייווצ ַא ,לװָאט ןייא ןפע ןַא וט'כ .ןדנובנייא ענרעדעל
 .םילהת ַא -- רערענעלק ַא ךָאנ ;?רהוז, ַא -- רפס רערענעלק

 ריא טלַאה --- ,םירפס יד וצ זייוו ַא ךיא וט --- ללה 'ר ,עז ךיא יו --
 טלעװ יד ןעװ .ןַאד ..אפיס ןופ טינ ןוא ארפס םענופ ץלַא ךָאנ
 ..דרעוװש רעד רָאפ אקווד טּפַאכעג טציא ךיז טָאה

 ַא טימ ןילטיצ טרעפטנע -- ..ןָאק רע סָאװ טוט דיי ַא --
 .לכיימש

 ןטימ המחלמ יד ןעניוועג וצ ,ללה 'ר ,עקַאט טניימ ריא ןוא --
 ...? רפס

 טעוװ ףוס לכ ףוס ...טינ ךָאד ,ןדיי ,רימ ןבָאה ןפָאװ רעדנַא ןייק --
 ..טלעוו רעד ןופ תועשר סָאד ןגיזַאב רפס רעד

 ? םימיה תירחַאב ? ןעוו --
 ...םימיה תירחאב ןייז לָאז --
 ? לייוורעד ? לייוורעד רימ ןוא --

 טָאה'ס -- .ןָאט ןקיטעמוא ןַא טימ ןילטייצ טגָאז -- ? רימ ןוא --
 סע ןזומ רימ אקווד זַא .ןעועג תירב תרוכ טינ זדנוא טימ רענייק
 ...ןבעלרעד

 -- ?רעבירש ייב ?ונימולש ישנא ייב ךיז טרעה סָאװ ןוא --
 .םורַא עלייוו ַא ןיא רע טגערפ

 ןיא ךָאנ זיא'ס רעװ .ינומלא ןוא ינולּפ ןגעוו םיא לייצרעד ךיא
 .רעשיטעיווָאס רעד ףיוא ,"טייז רענעי, ףיוא ןיוש -- רעװ ,עשרַאװ

 -- ?ןענַאד ןופ ןפיול ףרַאד'מ ,ללה 'ר ,גנוניימ רעייא זיא יו ---
 .ךיא גערפ

 אמתסמ .םיעשר יד ןופ ןטרַאװ וצ טינ זיא סטוג ןייק ףיוא --
 .ןפיולטנַא ןענָאק סָאװ ,יד טוג ןעוט

 ? טכַארט סָאװ ריא ןוא --
 טגערפ -- ?ריא ןוא ,ונ ?וצרעד תוחוכ ןעמ טמענ ּוװ ?ךיא --

 .ךימ רע

 םבילטָאג עשוהי רייד
 רעריפ רעשיטסינויצ

 ןיא ךָאנרעד ,"טנייה,, ןיא 1935 זיב
 "טנעמָאמ , ןופ עיגעלָאק-עיצקַאדער

 ...ןזומ ןעמ טעװ ןכיגניא ...דנו-ענ סָאד ּפִא ץלַא טגייל'מ ---
 רעגַאל ַא ןיא טסערַא +סנַאמלעדניא השמ ןגעוו דייר וצ טמוק סע

 .לימעדיינש ןיא
 -- -.ףוס לכ ףוס ןענָאמרעד ךיוא רימ ןָא ךיז ייז ןלעװ אמתסמ --

 ,ןגָאז רימָאל ,ןיוש טלָאװ ךיא ןעװ זַא ,טכַארט ךיא -- .ןילטייצ טגָאז
 רימ טימ טלָאװ ,רעשיטעיווָאס רעד ףיוא ,"טייז רענעיא ףיוא רעבירַא
 ןיא טריקַאטַא לָאמ ןייא טינ ךָאד ךיא בָאה : ךעליירפ טינ ןעוועג ךיוא
 .שארב ןװָאקַאװטיל השמ טימ "עיצקעסדיי, יד ןעלקיטרַא-טייל עניימ

 רעװקסָאמ רעד ןעוו ,טציא ,הברדא .ללה 'ר ,העוט ךיז טנעז ריא --
 -ַאװטיל השמ רָאטקַאדער ןייז ןוא תמאה םלוע ןפיוא ןיוש זיא ?סעמע;
 לכש יפ לע סעקַאטַא ערעיײא רַאפ ריא טלָאװ ,טרידיווקיל --- ווָאק
 ..ןדרָא-ןינעל ַא ...ןעמוקַאב טפרַאדעג רָאג

 יז -- .ןילטייצ טכַאל -- ...רעקיצניװ טינ ,ןדרָא-ןינעל ַא ,ָאי --
 לייוו ..ןובשח םעד רימ טימ טכַאמעג שרעדנַא ץנַאג אמתסמ ןטלָאװ

 ןוא טַאקידניס-ןטסילַאנרושז םייב עיצקעס רעשידיי ןופ רעציזרָאפ רעטצעל
 ."טנייה , ןופ רָאטקַאדער רעטצעל
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 ןענעז ןוָאקַאװטיל טימ "סעמע, םעד ןפירגעגנָא בָאה ךיא ןעװ ,ןַאד
 ."עינילא רעד טימ םכסה ןיא ,שיטסיװעשלָאב רשכ-טכע ןעוועג ךָאנ ייז
 .:עװקסָאמ טינ טסעגרַאפ םיאטח עכלעזַא ןוא ...ןירדהמה ןמ ןירדהמל

 רעטריזיװָארּפמיא רעקיטכענ רעד ןגעוו ןענילטייצ ןַאד לייצרעד ךיא
 טָאה'מ סָאװ ,עיסימ רעד חכמ הריד סעשטנָאב ןיא גנוטַארַאב-רעביירש
 ןיא ץנעוװװרעטניא ןַא טימ ןייג וצ .טגײלעגפיורַא ןדייב זדנוא ףיוא
 ."טניָאשזד;,

 ןָאק יו רעבָא -- ןילטייצ טגָאז -- םיכסמ ּפיצנירּפ ןיא ןיב'כ --
 ןשטייד יד זַא ,ךָאד טסייוו ריא ...? דרָאב ןיימ טימ סַאג ןיא ןייג סע ךיא
 ..דרעב יד ןדיי יד ייב ןקילפ

 -= .ןילטייצ יורפ שירָאגעטַאק טגָאז--- .הנכס ַא זיא'ס ! ןיינ ,ןיינ ---
 .רערעגניי ַא ןייג לָאז .ןייג טינ טעװ רע

 רעד ןיא דלַאב לעוו'כ --- :רָאפ ךיא גייל -- ,הצע ןַא בָאה ךיא ---
 יד ןלעטשפיוא טעוו'מ .עקשזָארד ַא טימ רעיוט רעייא וצ ןרָאפרַאפ ירפ
 ןוא זדלַאה םעד לַאש ַא טימ ןעלקיװמורַא ללה 'ר ךיז טעװ וצרעד .דיוב
 .רעטקָאד םוצ ןקנַארק ַא ריפ ךיא זַא ,ןסייה טעוו'ס ןוא --- דרָאב יד
 .ףייז קיטיײנ טעװ סע ו"ח בוא ,ןגָאז עקַאט ךיא לעװ ױזַא

 .טלכיימשעג ןילטייצ טָאה -- ...ןַאלּפ ַא ָאי רשפא זיא'ס --

 בָאה ךיא זַא רעבָא ,טלקנעװקעג ךיז הליחתכל טָאה ןילטייצ יורפ
 רעזדנוא עגונ זיא סָאװ ,ןינע רעדנעגנירד ַא ךָאד זיא'ס זַא ,טהנעטעג
 .ןעוועג םיכסמ ףוסל יז טָאה ,ללכ ןשירעביירש

 : סקניל וצ סטכער ןופ ןציז .עיצקַאדער-"טנעמָאמ , רעד ןופ רעדילגטימ עּפורג ַא
 ; (סוינילרַאק) יקסנילרַאק רעב ,ןילטייצ ללה ,סופַארּפ .י .י

 ,לעקנוט ףסוי ,דלעפנעזָאר הנוי : ןעייטש

 קַאז םהרבא

 .טסעומשעג רעטייװ טָאה'מ ןוא לסיב ַא ןסעזעג טרָאד ךָאנ ןיב'כ
 קלָאפ רעזדנוא טַימ ןַייז טעװ סָאװ ? ללה 'ר ,ריא טכַארט סָאװ --

 ...? לארשי
 יד ,טנַאה רעד ףיוא טנעלעגנָא ּפָאק םעד ,טצכערקעג טָאה ללה 'ר

 -ױרט ַא טימ טדערעג טָאה רע .טפַאגרַאפ ץעגרע ןקילב עטגרָאזרַאפ
 :לוק ןקירע

 ...סייײװ רע ..ןדיי ףיוא טקורעגנָא ךיז טָאה הרצ עסיורג ַא --
 -..ןעגנערב טִינ לַיומ ןיַײמ רַאפ סע ליוו'כ ...ןטשל הפ חתפת לא ...סייוו רעוו

 -תעב טָאה רע .ןטפול רעד ןיא ץעגרע טדנעוועג ןענעז ןגיוא ענייז
 ..רעעזלעה ַא יװ ,איבנ ַא יװ ןעזעגסיוא השעמ

 רע טביילק רשפא ?ןנחלא רעייא טכַארט סָאװ ? ןנחלא ןוא ,ונ --
 .עזיוּפ רעקידנקירדרעד ַא ךָאנ ךיא גערפ --- ?ןיירַא געוו ןיא ךיז

 טרעפטנע -- געוו ןיא ךיז ןזָאל וצ טינ ךיוא טכַארט ןנחלא --
 טײקנַארק-ןרינ יד .שטנעמ רעכַאװש ַא ךיוא ךָאד זיא רע -- .ןילטייצ יורפ
 .םיא טעשטוקָאד

 ןיא ןגרָאמ דלַאב זַא ,טדערעגּפָא רימ ןבָאה ךיז ןענעגעזעג םייב
 .עקשזָארד ַא טימ סנילטייצ יד וצ ךיא רָאפרַאפ ירפ רעד

 ּצ

 וצ געוו ןפיוא :ןלַאפעגכרוד עיסימ ןיימ טימ ךיא ןיב סנגרָאמוצ
 ןיב ,עקשזָארד ַא ףיוא קידנטרַאװ ,עקסילש ביױהנָא ןיוש ,סנילטייצ יד
 :ָאטױא ןיא ריציפָא ןשישטייד ַא וצ ןרָאװעג ?ןטעברַאפ, ךיא

 ...ןעטייברא ןעכסיב ןייא ...ןייא לַאמ עיז ןגייטש ? עדוי עיז דניז ---

 ַאטיױא ןיא ןײרַא ךיא ןיב ...ךייש טינ ָאד ךָאד זיא עיסוקסיד ןייק
 זדנוא ןוא ןדיי רָאּפ ַא ךָאנ ןטלַאהרַאפ ריציפָא רעד טָאה געוו ןפיוא ןוא
 ןופ עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ךיא ןיב טרָאד .םייס ןיא טריפעגּפָא עלַא
 ַא יב טנװָא ןזיב גָאט ןצנַאג ַא טקיטפעשַאב ןעוועג ןדיי קיצפופ ַא
 ףיוא קעטָאילביב-םייס עצנַאג יד ןגָארטרעביא םייב :"טעברַא-רוטלוקפ
 רעניוו םוצ טריפעג קעטָאילביב עכייר יד ןבָאה ןענָאימַאק יד .ןענָאימַאק
 רעד רַאפ ...ןילרעב רַאפ סענָאגַאװ ןיא טעוװעזורגעג טרָאד ןוא ,לַאזקָאװ
 -- -- -- "רעטכיד ןוא רעקנעד; ןופ טָאטש

 בוטש ןיא רימ ייב ..טלעוו רענעי ןופ יו ךיא ןיב ןעמוקעגמיײהַא
 ןענעז ןדיי ןעוו ,ןלַאפ ךס ַא ןיוש ןעוועג ...בָאב-העשת ןעוועג ןיוש זיא
 ..ןעמוקעגקירוצ טינ רעמ ןוא בוטש ןופ סױרַא

 דלַאב .רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ טריפעגסיוא ךיא בָאה עיסימ ןיימ
 טימַאב ןוא סנילטייצ יד וצ טזָאלעג רעדיוו ךיז ךיא בָאה ירפ רעד ןיא
 עקשזָארד ַא טקַאּפעג געוו ןפיוא בָאה'כ .ןסַאג-רעטניה ךרוד ןייג ךיז
 קיאורמוא ןעוועג ןעמ זיא סנילטייצ יד ייב .60 עקסילש וצ ןרָאפרַאפ ןוא
 טינ ןיב'כ ןעוו ןכוז ייז ייב ןעוועג ךימ זיא יורפ ןיימ .לרוג ןיימ רעביא
 -רוטלוק, ןיימ ןגעוו ייז ךיא לייצרעד ...גָאט ןצנַאג ַא ןעמוקעגקירוצ
 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ סע טרעוװ ..."עסַאר רערעכעה, רעד ייב ?טעברַא
 .ץיוו ןרעטיב



 תומחלמ-טלעװ עדײב ןשיװצ "טנעמָאמ רעד;

 דָארג .טרַאװ עקשזָארד יד .סנטײצַאב ,ללה 'ר ,ןרָאפ רַימָאל ---
 עקשזָארד ןיא ןרָאפ וצ ךעלריטַאנ רעייז ןייז טעװ ,לדנגער ַא טפירט
 .דיוב רעטלעטשעגפיוא ןַא טימ

 דרָאב יד .ןָאטנָא ןעמונעג ךיז טָאה ןילטייצ .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא
 -- רע טגָאז -- טע; .לַאש ַא טימ ןדניבמורַא טלָאװעג טינ ןילטייצ טָאה
 ןַא ןיא טעילוטעגנייא רָאנ ךיז טָאה רע ...7? רעליּפש-םירוּפ ַא ןרעוו
 ןצַאל יד טימ טליהעגמורַא ןוא לטנַאמ ןופ רענלָאק ןטלעטשעגפיוא
 .םינּפ ןופ לַײט ןטשרעטנוא ןצנַאג ןטימ דרָאב יד

 הלילח לָאז -- ,ןילטייצ יורפ יד טנרָאװ --- !גנוטכַא טוג טיג --
 ..געוו ןפיוא ןעשעג טינ סעּפע

 גנערב ךרעל םורַא ייווצ-העש ַא ןיא ,ןילטייצ יורפ ,קיאור טייז ---

 .ןיײרַא בוטש ןיא קירוצ ןללה 'ר ךייא ךיא

 הכרב ַא רימ ןעמוקַאב -- !םולשב טמוק ןוא םולשב טרָאפ --
 .געוו ןיא

 ףיוא םולשב ןרָאפרַאפ רימ ןענעז םורַא טונימ קיצנַאװצ ַא ןיא

 .?טניַאשזד, םוצ 12 ָאנשעל

 ןופ רעװ ,ךעלנעזרעּפ רע .טנעקעג ןענילטייצ ןבָאה עטמַאַאב עלַא
 :ונימולש ישנאמ ןדיי ךיוא ןעוועג לַאז--טרַאװ ןיא ןענעז בגא .רעדליב ענייז
 -רַאפ ןוא טלגנירעגמורַא ןענילטייצ טָאה'מ .םינקסע ,רעביירש עכעלטע
 טכַארט ןילטייצ סָאװ ןסיוו טלָאװעג טָאה רענייא רעדעי .ןגַארפ טימ ןטָאש
 ןעמעלַא רַאפ טָאה ןילטייצ ..ןגָאז וצ טציא טָאה רע סָאװ ;:רעטציא
 : הבושת ןייא טַאהעג

 טציא זיא'ס ..ןדיי יב רעטסיירט ַא ןייז וצ טנייה רעווש --
 .."ימע ומחנ ,ומחנ,; רעדיײא "הבשי הכיא; ןגָאז וצ רעגנירג

 ..? ןיציקה לכ ולכ זַא ,ללה 'ר ,עקַאט ריא טניימ --
 ךָאד ןבָאה רימ רעבָא ..הגדה יעמב הנוי יװ ךָאד ןענעז רימ --

 ..ןהנוי יוװ ױזַא ,ןפלעה זדנוא רע טעװ רשפא .טָאג ןסיורג ַא

 יד ןעמונעגפיוא זדנוא ןבָאה סע .עיצקעריד ןיא ןיירַא ןעמוק רימ
 סָאװ ןגעוו טרעלקרעד ןבָאה רימ .טַאטשיונ ןוא קישזוג ןרָאטקעריד
 ,סנטשרע :ןעוועג קיטיינ טינ ןענעז דייר ךס ןייק .ןעמוקעג ןענעז רימ
 ןוא רעביירש יד ןופ עיצַאוטיס יד טנעקעג טוג "טניָאשזד, רעד טָאה
 : עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עיצַאדיווקיל רעלַאטָאט רעד ךָאנ ןטסילַאנרושז

 עשידיי יד ןופ רָאטסענ רעד -- ןילטייצ ללה ןופ ןעמוק סָאד ,סנטייווצ
 ,םומיסקַאמ םעד ןכיירגרעד וצ ידכ ,ןעוועג גונעג ןיוש זיא -- רעביירש
 ןָאט וצ תלוכיב ןעוועג ןעגנוגנידַאב ענעי ייב זיא "טניָאשזד, רעד סָאװ
 .ןשטנעמ-ןעּפ עקידנדייל-טיונ יד רַאפ

 טיונ רעסיורג רעד ןגעוו טרעטיירבעגסיוא ךיז טָאה סעומש רעד
 ןסיוו רימ סָאװ ,טליײצרעד קישזוג .עשרַאװ ןיא ןדיי ןשיװצ ללכב
 סָאד ּוװ .ץניװָארּפ ןופ ןדיי ןעמוקוצ ןיא ץלַא ןטלַאה סע :ךיוא סע
 ןיא .הפירש ַא ןופ יװ טפיול'מ .רקפה טולָאסבַא זיא ןבעל עשידיי
 .םיטילּפ טימ "ךעלביטש; ןוא םישרדמ-יתב עלַא לופ ןיוש ןענעז עשרַאװ
 ,ןלַאקָאל-ייטרַאּפ : סעיצוטיטסניא עכעלטלעוו יד ןעמונרַאפ ךיוא ןרעוו סע
 .ךיז טזָאל סע ּוװ -- ןלוש

 ? הצע ןַא ךיז ריא טיג עשז יװ זיא --
 טעמכ ןַוש ןעייגרעד עקירעמַא ןופ .רעווש רעייז ,רעווש עקַאט --

 ןלעטש ןוא םיריבג עשידיי עגיה ייב תואוולה ןכַאמ רימ .ןעלטימ ןייק טינ
 רעד ךָאנ עקירעמַא ןיא רַאבלָאצ ,ןרַאלָאד ןיא ןטנעמוקָאד סיוא ייז
 לייט .ַא ייברעד ןריקָאל יז :ןרעג בגא סע ןעוט םיריבג עגולק .המחלמ
 ךָאד זיא סָאװ ,?טניָאשזד, םייב עקירעמַא ןיא לַאטיּפַאק רעייז ןופ
 .טנַארק קידנעטש

 םיריבג עשידיי עלַא ןעוו זַא -- ,ןילטיײצ טגָאז -- ,סע טסייה --
 ,אפוג ייז רַאפ הבוט ַא יא ןעוועג טלָאװ ,לכש םעד ףיוא ןלַאפעג ןטלָאװ

 ןילטייצ ללה

 "טנעמָאמ ,, ןופ טסיצילבוּפ-טּפיוה
 רעדנירג עטשרע ענייז ןופ רענייא ןוא

 םיכסמ עלַא טינ ןענעז אמתסמ רעבָא ,עכעלקילגמוא עלַא רַאפ ףליה ַא יא

 ? וצרעד
 לָאמלייט טייגרעד סע -- ,קישזוג טרעפטנע -- ,עלַא טינ רעכיז ---

 טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ,רעגייטש ַא ,ריבג רעװעשרַאװ ןייא .ןזָאירוק וצ

 -- סייוו רעוא זַא ,וויטָאמ ןטימ טנעמוקָאד ַאזַא זדנוא ןופ ןעמענ וצ
 ..."המחלמ רעד ךָאנ זיב ןבעלרעד רָאג לעװ ךיא יצ -- טגָאזעג רע טָאה
 ייס יו ייס ךָאד ריא טפרַאד ,םיא ךיא גָאז ,ןבעלרעד טינ טעװ ריא ביוא,
 ןעמ ןָאק ןױשרַאּפ ַאזַא .ןפלָאהעג טינ טָאה סע רעבָא ..."טלעג סָאד טינ
 .ןגייצרעביא טינ קיגָאל ןייק טימ

 וצ ןיש ןרעהעג -- ןילטייצ ןָא ךיז טפור -- ןדיי עכלעזַא --

 סָאד לָאז רעסעב זַא ,סיוא טמוק יז טול :םיעשר עירָאגעטַאק רעד

 .ןדיי עמערָא רַאפ רעדייא ,ןרעלטיה וצ ןלַאפניײרַא טלעג
 ןטסערג ןטימ .טקידנעעג ךיז טָאה ץנעוורעטניא עצרוק רעזדנוא

 -סױרַא ןרָאטקעריד-?טניָאשזד, יד זדנוא ןבָאה ןללה 'ר רַאפ טקעּפסער
 .גנַאגסױרַא םוצ זיב טײלגַאב

 רעטלעטשעגפיוא ןַא טימ עקשזָארד ַא ןיא ןסעזעג רעדיוװ ןענעז רימ
 .ןגער רעד ,ןסיג רע לָאז ,טוג .טקרַאטשעג ךָאנ ךיז טָאה ןגער רעד .דיוּב
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 טציא ןעד טיירפ סע ? למיה ןופ טייקיולב ? ןוז ןבָאה טציא ןעד ףרַאד רעוו
 ...? ןצימע

 גערפ -- ?ללה 'ר ,ץרַאה סָאד טרָאפ ךייא טגָאז עשז סָאװ --
 רענלָאק ןטימ דרָאב ןייז ןעמונעגמורַא קידװעגרָאז טָאה רע תעב ,םיא ךיא
 .לטנַאמ ןייז ןופ

 ןייז טמוק -- ..ןלַאפנייא ןָאק םיקלמע יד סָאװ סייוו טָאג --
 .רעפטנע

 יילרעלכ קלָאפ ןשידיי םעד דימת סע טמוק ,ללה 'ר .סָאװרַאפ ---
 ...? תוינערוּפ

 :טרעפטנע ןילטייצ ללה
 רע .םלוע לש ונובר םוצ תונעט סרעוועשטידרעב קחצי יול 'ר --

 ןַא זיא'ס .תומוערת ןבָאה ;לוכיבכ טימ ןהנעטסיוא ןווּורּפ ךיז טגעלפ
 .."וקית; :ןגָאז רימ ןזומ לייוורעד .אישק עטלַא

 קילב ןכעלטכייפ ןייז ןיא ,ןָאט םענעכָארבעג סנילטייצ ללה ןיא
 .דיי ןסיורג ַא ןופ רעצ ןכעלדנעמוא ,ןפיט םעד טליפעג ךיא בָאה

 רעטייוו ןפָאלעג לייורעד זיא לדרעפ עטנגעררַאפ קיצנַאלג סָאד
 ןסַאג רעװעשרַאװ עיורג עקיטעמוא יד רעביא

 :ןילטייצ יורפ רעד ןבעגעג בָאה'כ סָאװ ,טרָאװ ןטלַאהעג בָאה'כ ןוא
 .60 עקסילש ףיוא ןעוועג קירוצ ןיוש רימ ןענעז העש ייווצ יד רַאפ ךָאנ

 "טנעמַאמ רעד;

 (סערייא-סָאנעוב) ווַאקרוט קרַאמ

 טימרעד סיוא ךיז טנכייצ ןזעוו:סגנוטייצ עשידיי ענרעדָאמ סָאד
 ןַא זיולב ןייז וצ טצענערגַאב טינ לָאמניק ךיז טָאה סע סָאװ
 -גיּפשּפָא ןַא ,םינינע עניײמעגלַא ןוא עשידיי ןגעוו לטימ-עיצַאמרָאפניא
 רָאג ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד .ןשינעעשעג עכעלגעטיגָאט יד ןופ גנול
 ענובירט יד ךיוא ןעוועג ןָא-ביױהנָא עמַאס רעייז ןופ ןענעז טלעוו רעד
 -טרָאװ יד רַאפ ענובירט ַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד רַאפ
 -ער ,עלַאיצָאס ,עלַאנָאיצַאנ ןופ ,קנַאדעג ןשידיי םעיינ םעד ןופ רעגָאז
 רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעקיסַאלק יד .ןעעדיא-רוטלוק ןוא עזעיגיל
 ןטימ ,םירפס-רכומ-עלעדנעמ ?ןדייז, ןטימ קידנביױהנָא ,רוטַארעטיל
 םהרבא ,ןשַא ךרוד ,םכילע-םולש לקינייא םעד ןוא ץרּפ .ל.י "רעטָאפ;
 ,רואינש .ז ,ןדלעפנעזָאר הנוי ,ןגרעבנעסייוו ,ןגרעבמָאנ ,ושָאטַאּפָא ,ןיזייר
 ביוא ,ערעדנַא ךס ַא ,ךס ַא ןוא עלרעּפ עשוהי ,רעגניז .י .י ,שטיװָאלַאגעס
 רעטירב רעד וצ ןעמוקעג ןענעז ,רעביירש עשידיי עלַא עקַאט טינ
 ךרוד לכ-םדוק רָאנ ,רעכיב ערעייז ךרוד טינ עסַאמ-רענעייל רעשידיי
 עטסקיטכיוו ערעייז טקורדעג ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד
 .קרעוו עשירַארעטיל

 ,רעקנעד עשידיי יד ןגעו ןרעוװ טגָאזעג ךיוא ןעק עקיבלעז סָאד
 -רוטַארעטיל עשידיי יד ןגעוו טדערעגּפָא ןיוש ןוא רעריפ עשיטילָאּפ
 םוחנ ,ןילטייצ ללה ןופ ןעמענ יד ןענָאמרעד וצ גונעג .רעקיטירק
 ,תובשחמ-לעב ,ץיווװָאנרעשט-גופס .,יקסווָאלטישז םייח ר"ד ,ווָאלָאקָאס
 ןוא ינודקומ .א ר"ד ,רעגינ לאומש ,יקסנַא .ש ,דלעפנעזָאר לאומש
 ןעגנוטכיר ןוא ןעעדיא עלַא ןופ רעריפ עשיטילָאּפ יד ןופ טדערעגּפָא ןיוש
 ןשידיי ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ ןרָאי עלַא ןופ ךשמ ןיא ןבעל ןשידיי ןיא
 .ןזעוו-סגנוטייצ

 -םערוטש יד ןיא טרפב ,ןבָאה ןליױּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד רעבָא
 ןלעיצעּפס ַא ךָאנ טַאהעג ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ,ןרָאי-גנַארד-ןוא
 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא עיצקַאדער עשידיי ַא : ךירטש-רעטקַארַאכ
 רעטנעצ ַא ןעװעג זיא סע .ללכ ןשידיי ןצנַאג ןופ עיצוטיטסניא ןַא
 סעיסוקסיד ,ןסעומש עשיאעדיא ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,עשיטילָאּפ רַאפ
 ךיז טָאה עיצקַאדער רעשידיי ַא ןיא .וליפא ןעיירעגירק לָאמטּפָא ןוא
 ףבעל ןשידיי םוצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ץלַא טרירטנעצנָאק

 רעשיטילָאּפ רעטמיטשַאב ַא ןופ גנוטייצ ַא ןעוועג זיא סָאד יצ ,סנייא ץלַא



 "טנעמָאמ רעד.

 ,עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי בור'ס ןעװעג ןענעז סָאד יװ ,גנוטכיר
 גנוטייצ עשיאייטרַאּפמוא ןַא ,"טנעמָאמ רעד, יװ ןעוועג זיא סע רעדָא
 ,רעטרעוו ערעדנַא טימ .גנוטכיר-לארשי-ללכ רענעפורעג-ױזַא ןַא טימ
 -רַאפ ןופ רעגָאזטרָאװ רַאפ ןטלַאּפש ענייז טנפעעג טָאה "טנעמָאמ, רעד
 .ןעגנוטכיר עשיאעדיא ,עקיטייזנגעק לָאמטּפָא ,ענעדייש

 ,טייקידלארשי-ללכ ןייז "טנעמָאמ םעד, ןפרָאװעגרָאפ ןבָאה ךס ַא
 ןַא ןלעפ סָאד ,עינילטכיר עטמיטשַאב-טסעפ ןייק ןבָאה טינ סָאד
 ַא סלַא טכַארטַאב סע ןבָאה רעדיו ערעדנַא .הרדשה-טוח ןשיאעדיא
 ןטלַאּפש-סגנוטייצ עקיבלעז יד ןופ ןבָאה םורַא ױזַא לייוו ,הלעמ עסיורג
 ןעגנוטכיר עשיאעדיא ענעדישרַאפ יד קורדסיוא םוצ ןעמוק טנעקעג
 .טייצ רענעבעגעג רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עלעוטקַא יד ןעלדנַאהַאב םייב
 ויטקעּפסרעּפ רעשירָאטסיה רעד ןופ ןינע ןקיזָאד םעד קידנריזילַאנַא
 יו רעמ טינ ןיוש ךָאד זיא םעד ןגעו טציא ןדער רימ ןעװ ןוא)
 עכעלגעמ עלַא יב זַא ,הנקסמ רעד וצ ןעמוק ןעמ ףרַאד (עטכישעג
 ןעוועג ךָאד סע זיא ,ןייגַאב טנעקעג טָאה ?טנעמָאמ,, רעד סָאװ ,ןרעלעפ
 .טַײצ רענעי ןופ ןבעל ןשידיי םעד ןיא געוו רעקיטכיר ַא

 םעד ןעיצרעד וצ ידכב קיטכיו רעיוהעגמוא ןעוועג זיא סָאד
 םעד ןיא רעטקילײטַאבטימ רעקיניזטסּוװַאב ַא ןרעוװ וצ רענעייל ןשידיי
 רעד .ןלוּפ ןיא ץנעטסיזקע רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק ןטרעטיברַאפ
 טגָאז סע סָאװ וצרעד זיולב טנגונגַאב טינ ךיז טָאה רענעייל רעשידיי
 ןעמערופסיוא טלָאװעג טָאה רע רָאנ ,"גיהנמ ןייז , רעדָא ?רעביירש ןייז,
 .גנוניימ ענעגייא ןייז

 ןליּפשיב עכעלטע זיולב
 :עטגָאזעג

 טצעזַאב ןעוועג זיא ןליוּפ ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 -ָאדװעסּפ .ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סע ןוא ײמרַא רעשטייד רעד ךרוד
 יד וצ ייס ,ןטַארטַאטש יד וצ ייס ןטײקכעלגעמ-לַאװ עשיטַארקַאמעד
 עלַארטנעצ ַא יװ ןעמוקעגפיוא ןלוּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןיא זיא ,תוליהק
 רעטנכייצעגסיוא רעד ,גָאלָאליפ רעשידיי רעסיורג רעד רוגיפ עשיטילָאּפ
 יד ןופ רענייא ןעוװעג זיא רע .יקצולירּפ חנ רעקיטירק-רוטַארעטיל
 .טסיצילבוּפ-טּפיױה ענייז ןופ רענייא ןוא ?טנעמָאמ , ןופ רעמיטנגייא
 רעטעּפש זיא רעבָא טסינויצ ַא ןעװעג רֹע זיא ןרָאי עגנוי ענייז ןיא
 יד ןסַאמ עשידיי עמערָא יד טריזינַאגרָא טָאה ,טסינויצ-יטנַא ןרָאװעג
 חנ .ײטרַאּפ-סקלָאפ יד ןפַאשעג ןוא רעקרעװטנַאה ןוא רעלדנעהניילק
 רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא ,ףורַאב ןופ טַאקָאװדַא ןַא ,יקצולירּפ
 עשידיי עטיירב יד ףױא טקריוװעג קידלַאװעג טָאה ןוא רענדער-ןסַאמ
 םעד ןיא ןַאמטַאר ןרָאװעג זיא רע ןעוו טרפב ,טרָאװ ןייז טימ ןסַאמ
 ןוא עשרַאװ ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא טַארטָאטש ןטשרע
 עזָאלסימָארּפמָאק ןוא עפרַאש רעייז ענייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה
 רעוו ןטלעז טָאה סע סָאװ ,ןפוא ןַא ףיוא םזיטימעסיטנַא ןגעק ןטירטסױרַא
 .ןָאט טגַאװעג סע רעירפ

 ,ןלױּפ ןופ גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןיוש ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא
 ןטנערוקנָאק עטסנרע ןעמוקַאב טַארטָאטש רעװעשרַאװ םעד ןיא רע טָאה
 ףילרע קירנעה ,םיובנירג קחצי ןופ ןענָאזרעּפ יד ןיא טיבעג םעד ףיוא

 רעירפ סָאד ןקיטעטשַאב וצ ידכב

 עשידיי ערעדנַא ייר ַא ןוא (דנַאלסור ןופ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה סָאװ)
 .ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןופ םינקסע

 רעטעּפש ןוא טַארטָאטש םעד ןיא ןטירטסױרַא סיקצולירּפ חנ
 קידלַאװעג טכַאמעג םיא ןבָאה ,(טנעמַאלרַאּפ רעשיליוּפ) םייס םעד ןיא
 טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ןַייז .ןסַאמ עשידיי יד ייב רעלוּפָאּפ
 עכעלטנפע ףיוא ןטירטסױרַא יד ךרוד זיולב טינ טריפעג רע טָאה
 עשיטסיצילבוּפ ענייז ךרוד ךיוא רָאנ ,ןעגניטימ-סקלָאפ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ
 עיירט רעייז ייר ַא טַאהעג רע טָאה טרָאד ."טנעמָאמ, ןיא ןעלקיטרַא
 רעד ןיא רעטעברַאטימ ענעעזעגנָא ןעוועג ךיוא ןענעז סָאװ רעגנעהנָא

 וװַאקרוט קרַאמ
 טנעדנַאּפסערַאק רעשירַאטנעמַאלרַאּפ

 חילש ןוא
 ןצנערעפנָאק עלַאנָאיצַאנרעטניא ףיוא

 יו ,ײטרַאּפ-סקלָאפ רעד ןופ רעריפ עוויטקַא קיטייצכיילג ןוא גנוטייצ

 ןעוועג עדייב) ןרָאהשריה לאומש רעקירָאטסיה רעד ןוא גרעבמָאנ .ד .ה

 .דנַא .א ןַאמּפַארג .א ,שטיוװָאניליכ .ב ,(םייס ןיא ןטַאטוּפעד טייצ עסיוועג ַא

 סָאװ ,רענגעק עשיטילָאּפ ךיוא טַאהעג עיצקַאדער רעד ןיא רעבָא טָאה רע

 ײטנַא ענייז טלעטשעגנגעק ךיז ןוא טריזימעלָאּפ ףרַאש םיא טימ ןבָאה

 טנָאמרעד ָאד ןפרַאד ייר רעטשרע רעד ןיא .ןטירטסױרַא עשיטסינויצ

 ךיוא ןוא עבלַאװש ןתנ ,(ןָאזשואי) ןַאמטסוי .ב ,ןַאמטּפעה ףסוי ןרעוו

 ןבָאה סע עכלעוו ןשיװצ ,רעטעברַאטימ עכעלרעסיוא ענעעזעגנָא ייר ַא

 קחצי ברה גיהנמ-יחרזמ רעד יװ ,םיגיהנמ עשיטסינויצ יד ןענופעג ךיז

 ,ךייר ןָאעל ר"ד עיצילַאג ןופ ןטַאטוּפעד עשיטסינויצ יד ןוא םיובנעסינ

 ,ןירַאמזָאר ךירנעה ר"ד ,ןײטשרעמָאז לימע ר"ד ,טרַאברַאװש קחצי ר"ד

 ןופ ןבָאה סָאװ ,רעטעברַאטימ עקילעפוצ ןגעװ קידנדער טינ ןיוש

 .?טנעמָאמ, ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ טייצ-וצ-טייצ
 רעשיטסילַאנרושז-שיטסיצילבוּפ רעקיזָאד רעד זיא ןטספרַאשמַא

 תעב ,1922 רָאי ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ,גנוטייצ רעד ןיא ףמַאק

 ןפַאשעג טָאה םיובנירג קחצי ןעוװ ,ןליוּפ ןיא ןלַאװ-טנעמַאלרַאּפ עיינ יד

 םגה סָאװ ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ קָאלב ןטנַאקַאב-טוג םעד
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 ןופ טַאררַאפ םעד בילוצ ןלַאפעגכרוד קרַאטש רעטעּפש זיא עעדיא יד
 טנעמָאמ םעד ןיא רעבָא רע זיא ,"םיפתוש;, עשיניַארקוא ןוא עשטייד יד
 רעד ןגעק ףמַאק םעד ןיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא ןעוועג ןפַאש ןייז ןופ
 .עיצקַאער רעשיליוּפ

 רעטָאפ רעד ,יקצולירּפ יבצ "?טנעמָאמ, ןופ רָאטקַאדער-ףעש רעד
 לָאר רעד ףיוא ץלָאטש ןעוװעג טייז ןייא ןופ זיא ,יקצולירּפ חנ ןופ
 רעד ןופ ןליוּפ ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ ןשידיי ןיא טליּפש ןוז ןייז סָאװ
 טסינויצ רעיירטעג ןוא רעטלַא ןַא ןעוועג רע זיא רעבָא טייז רערעדנַא
 .טייקיטעט רעשיטסיניצ-יטנַא סנוז ןייז ןופ ןטילעג קרַאטש טָאה ןוא
 םייח "טנעמָאמ, ןופ םיפתוש ייוצ עקירעביא יד סָאװ ,ךָאנ טרפב
 עשיטסינויצ עוויטקַא ןעוועג ןענעז ,גרעברעבליז רזעילא ןוא יקסנַאשזורּפ
 ןיא טָאה סע סָאװ ,קיטילָאּפ יד טרירעלָאט טינ ךיוא ןבָאה ןוא רעוט
 זיא .יקצולירּפ חנ -- ףתוש רעשיטסיקלָאפ רעייז טריפעג גנוטייצ
 רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעכעלרעניא רעד ןיא ייס ןעגנובייר וצ ןעמוקעג
 ןעמוקעג ךיוא זיא סָאד .לייט ןשיטסיצילבוּפ םעד ןיא ךיוא ייס גנוטייצ
 ךיז ןבָאה סע :+װ .קינָארכ רעכעלגעטיגָאט רעד ןיא קורדסיוא םוצ
 ןבעל ןשיטילָאּפ-שידיי םעד ןיא ןשינעעשעג עלַא ןעלגיּפשּפָא טפרַאדעג
 .בושי םעד ןופ

 יקסניטָאבַאשז רימידַאלוװ ןעוו ןעוועג זיא לַאפ רעקיטכיוו רעטייווצ ַא
 -סיצילבוּפ ענייז ןיא טָאה ןוא "טנעמָאמ,, ןופ רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג זיא
 רעד ןופ קיטילָאּפ עלעיציפָא יד ןפירגעגנָא ףרַאש ןעלקיטרַא עשיט
 טפמעקַאב קרַאטש רַאפרעד זיא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ
 ךיוא ןענעז סָאװ ,?טנעמָאמ, ןופ רעטעברַאטימ ייר ַא ךרוד ןרָאװעג
 ךרוד ךיוא ןוא ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ ןופ םיגיהנמ עקידנריפ ןעוועג
 ללה רעטנורעד ,עיצקַאדער רעד ןופ רעטעברַאטימ עכעלרעניא ייד ַא
 טימ טריזימעלָאּפ ףרַאש רעייז ןבָאה עכלעוו ,יקצינּפוטס .י .ש ,ןילטייצ
 .גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןגעק ןפירגנָא ענייז רַאפ ןיקסניטָאבַאשז
 ןיקסניטָאבַאשז טימ טייצ ןייא ןיא זיא סָאװ ,בילטָאג עשוהי ר"ד ךיוא
 -ָאבַאשז טימ טריזימעלָאּפ טָאה ?טנעמָאמ; םוצ "טנייה, ןופ רעבירַא
 ןטסינָאיזיװער יד ןעוו ,רעטעּפש) .גנולעטשנייא רעשיטילָאּפ סיקסניט
 ןײז טרעדנעעג בילטָאג ר"ד טָאה ?טנעמָאמ, םעד טּפַאכרַאפ ןבָאה
 .(גנולעטשנייא

 רעד ןרָאװעג ויוורעטניא ןַא ךרוד זיא יקסניטָאבַאשז ןעװ ןוא
 קידנענעק טינ) ?עיצַאוקַאװע; רעטנַאקַאב-קירעיורט רעד ןופ רעקידערּפ
 לארשי-ץרא ןייק טינ לייוו ,ןרירגימע וצ ןיהּוװ טרָא ןייק ןסַאמ יד ןבעג
 ,ןזָאלנײרַא טלָאװעג ןדיי יד ןעמ טָאה רעדנעל ערעדנַא ןיא טינ ןוא
 -סיוא ןָא עלַא טעמכ -- "טנעמָאמ , ןופ רעטעברַאטימ יד רעדיוו ןבָאה
 יד סָאװ ,רענעלּפ עלַאער טינ טולָאסבַא עקיזָאד יד טפמעקַאב -- םָאנ
 .טּפַאכעגפיוא ןרעג ץנַאג ןבָאה ןטימעסיטנַא עשילױּפ

 ,"טנעמָאמ , םעד ץזָאלרַאפ וצ ןיקסניטָאבַאשז ןעגנּוװצעג טָאה סָאד
 ןעמַאזצ טרעקעגקירוצ רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ ךיז טָאה רע ןיהּווװ
 ,גרעבנירג יבצ ירוא) רעוט עשיטסינָאיזיװער ערעדנַא עקינייא טימ
 יד ןּפַאכרַאפ ןכָאנ ןעוועג ןיוש זיא סָאד רעבָא ,(.דנַא .א ריאמיחא אבא
 .טכַאמ-סטכירעג רעשיליוּפ רעד ןופ ףליה רעד טימ גנוטייצ

 ווָאקרוט קרַאמ

 סָאװ ,טקַאפ רעד זיא ןכיירטשרעטנוא זיולב ָאד ליװ ךיא סָאװ
 -לארשי-ללכ ַא ןעוועג זיא ?טנעמָאמ, רעד סָאװ ףיורעד קידנקוק טינ
 רעבָא יז זיא ,גנוטכיר-ײטרַאּפ רעשיטילָאּפ רעטמיטשַאב ַא ןָא גנוטייצ
 ַא ןבעל ןשידיי ןיא ןעעדיא עסיוועג רַאפ שירעפמעק ןעוועג ךָאד
 ןרַאפ תוירחא ןַא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,עלַא יד רַאפ ענובירט עיירפ
 ןכעלרעסיוא ןפיוא ךיוא ייס ,טנָארּפ ןכעלרעניא ןפיוא ןבעל ןשידיי
 .דנַאל ןיא םזיטימעסיטנַא ןקידנשרעה םעד ןגעק ףמַאק ןיא טנָארפ

 ַא ןופ רענעײל רעד זַא ,ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאד ייברעד
 ןעוועג טינ זיא תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןלױּפ ןיא גנוטייצ רעשידיי
 רעשידיי רעד ןיא ןעגנוטייצ יד רָאנ ,רוד רעשידיי רערעטלע רעד זיולב
 תורוד .טנגוי רעשידיי רעד ךרוד ןרָאװעג טנעיילעג ךיוא ןענעז ךַארּפש
 יד ןופ גנוטייצ עשידַײ ַא קידנענעייל ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענעז עצנַאג
 טשרעהעג ןלױּפ ןיא ךיוא עקַאט טָאה סע .ןָא ןרָאי-רעדניק עטסירפ
 עשידיי ןעמוקעגפיוא ןענעז סע ןוא עיצַאלימיסַא-ןכַארּפש עקרַאטש ַא
 ןעגנוטַײצ יד ןופ שזַאריט רעד .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןעגנוטייצ
 רעבָא ,ןלַאפעג קרַאטש ןברוח ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא זיא שידיי ןיא
 רעקיכַארּפש-שידיי רעד ןופ גנוטיידַאב יד טשינרָאג טרענימרַאפ סָאד
 עכלעוו ןופ תורוד עשידיי עיינ יד ןופ גנורימרָאפ רעד ףיוא עסערּפ
 רענַאזיטרַאּפ יד ןוא סָאטעג יד ןיא רעפמעק יד ןעמוקעגפיוא ןענעז סע
 .רעדלעוו יד ןיא

.+ 

 זיא ןלױוּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ געוו-סגנולקיווטנַא רעד
 .תודירי עכעלקערש ןוא תוילע עסיורג ןעוועג .רעטכייל ןייק ןעוועג טינ

 רעד ןעוװעג זיא גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ דוסי רעשימָאנָאקע רעד
 ןעמ טָאה רעבירעד .טפיוקעג רעדָא טרינָאבַא יז טָאה סָאװ ,רענעייל
 ריא ןעוועג קיגנעהּפָא זיא ןופרעד לייוו ,רענעײל ןכָאנ טגָאיעג ךיז
 .ץנעטסיזקע

 וצ ידכב ןעלטימ ענעדישרַאפ וצ ןעמוקנָא טזמעג ןעמ טָאה
 ןיא טיובעג ץנעטסיזקע ןייז טָאה "טנייה, רעד .רענעייל םעד ןעניוװעג
 ןבירשעג לָאמטּפָא ןבָאה סע סָאװ ,ןענַאמָאר עדנענַאּפש עקיליב ףיוא בױהנָא
 .רעביירש עשידיי עטנַאקַאב (ןעמינָאדװעסּפ רעטנוא רעדָא םינָאנַא)
 ענייז סעימערּפ ינימ-לכ ןבעג טימ לזמ טוװװורּפעג טָאה ?טנעמָאמ, רעד
 יד סָאװ ,סעימערּפ עכלעזַא טגָאזעגוצ זיולב ןעמ טָאה לָאמטּפָא .רענעייל
 טינ ףוס םוצ ןוא לרוג ַא ךרוד ןעמוקַאב טלָאזעג ןבָאה רענעייל
 ןוא "טנייה, םעד ןוטכָאנ טזמעג ?טנעמָאמ, רעד ךיוא ןבָאה .ןבעגעג
 טסַאּפעגוצ ןענַאמָאר עקידנענַאּפש ןריפנייא ןכרוד םיא טימ ןרירוקנָאק
 .רענעייל ןטושּפ ַא ןופ טעטילַאטנעמ רעד וצ

 קידנבָאה ,ןעגנוטַײצ יד רעבָא ןבָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא
 עשירַארעטיל עלופטרעוו ןבעגעג ,עזַאב עשימָאנָאקע עדילָאס ַא ןיוש
 ןייש ,רעביירש עשידיי עטמירַאב ןופ קרעװ עלַא ,לשמל יװ ,סעימערּפ
 ןיא גנוטַײרּפשרַאפ רעד וצ טקריוװעגטימ םורַא-ױזַא ןוא ןדנובעגנייא
 ןעגנוצעזרעביא ךיוא ןוא רוטַארעטיל עשידיי יד ןעמייה עשידיי רעטנזיוט
 .רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ

 טָאה טכַאמ-ןטַאדנַאמ עשיטירב יד ןעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא



 "טנעמָאמ רעד,

 עשיטסירוט טריזינַאגרָא ןעמ טָאה ,לארשי-ץרא ןייק הילע יד טרעװשַאב
 .דנַאל ןיא ןבילברַאפ ןיוש ןענעז ןטסירוט יד ןופ ךס ַא ןוא סעזייר
 -יקסבַארג, רענעפורעג-ױזַא רעד ןופ ןרָאי יד ןיא טרפב ןעוועג זיא סָאד
 רעשיליוּפ רעד ןופ םעטסיס-רעייטש רעד ןעוו ,(הילע עטירד יד) ?הילע
 ןַא וצ טכַארבעג טָאה (יקסבַארג רעטסינימ-סנַאניּפ ןופ) גנוריגער
 -סקע יד .ןלױּפ ןיא דנַאטשלטימ ןשידיי םעד ןופ גנַאגרעטנוא ןשימָאנָאקע
 ,דילגטימ:עיצקַאדער ַא ךרוד ןרָאװעג טײלגַאב קידנעטש ןענעז סעיסרוק
 -ידמוא ןוא עזייר יד ןבירשַאב טָאה סָאװ ,טסילַאנרושז םענעעזעגנָא ןַא
 הילע רעד רַאפ לטימ רעטסמַאזקריװ רעד סלַא טנידעג סע טָאה טקער
 -ןטַאדנַאמ רעד ןופ ןעגנוצענערגַאב-הילע יד ןגעק ןדיי רעטרעדנוה ןופ
 ןוא תוחּפשמ עצנַאג ןעוװעג ןענעז ?ןטסירוט, עכלעזַא ןשיוװצ .טּכַאמ
 ןביילברַאפ וצ טפנוקוצ םוש ןייק ןעזעג טינ ןבָאה סָאװ ,עכעלטנגוי ךיוא
 עטנַאקַאב ןוא תוחפשמ עשידיי ענעעזעגנָא ךס ַא .ןלױּפ ןיא רעטייוו
 -ןטסירוט; רעקיזָאד רעד ןופ ןעמַאטש לארשי תנידמ ןיא ןטיײקכעלנעזרעּפ
 .טסנידרַאפ ןסיורג ַא טַאהעג ןירעד טָאה ?טנעמָאמ, רעד ."הילע

 ןבעל םענײמעגלַא ןיא רעדָא ןשידיי ןיא שינעעשעג עסיורג עדעי
 עשידיי יד ןופ שזַאריט םעד ןופ סקּוװ םעד ףיוא טקריוװעג טָאה
 -סילייב רעוועיק רעד ןעניד ןעק ליּפשייב רעטערקנָאק ַא יװ .ןעגנוטייצ
 וצ ןגיטשעג לָאמַאטימ זיא ?טנעמָאמ, רעד ןעוו ,1913 רָאי ןיא סעצָארּפ
 םייב טַאהעג טָאה גנוטייצ עדעי .גָאט ַא ןרַאלּפמעזקע 100,000 ךרע ןַא
 ,עשרַאװ ןופ עטקישעג לעיצעּפס ,ןטנעדנַאּפסערָאק ענעגייא סעצָארּפ
 תועידי עשיפַארגעלעט ןוא ןעלקיטרַא ,ןטכירַאב טקישעג ןבָאה סָאװ
 -לובלב-טולב ןשירָאטסיה םוצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,םעלַא ןגעוו
 םעד ןופ גנַאגסיוא םעד ןופ זַא טליפעג ןַאד טָאה דיי רעדעי .סעצָארּפ
 -לָאמעד רעד ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ לרוג רעד קיגנעהּפָא זיא טּפשמ
 ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא סעצָארּפ רעד ּוװ ,עירעּפמיא רעשיסור רעקיט
 "טנעמָאמ, רעד .עצעה רעשיטימעסיטנַא רעטַײרּפשרַאפ-טיײרב ַא רַאפ
 םעד ןופ םיטרפ עלַא ןרעלקפיוא ןטימ טנכייצעגסיוא ןַאד ךיז טָאה
 ןגעק דנַאטשרעדיװ ַא וצ ןסַאמ עשידיי יד ןריזינַאגרָא טימ ןוא טּפשמ
 .עיצקַאער רעשיטימעסיטנַא רעד

 ןטיײרפַאב םעד ןיא ןיוש ,1925 רָאי ןיא ,רעטעּפש רָאי 12 טימ
 ,רעגייטש ווַאלסינַאטס טנעדוטס רעשידיי רעגרעבמעל רעד ןעוו ,ןליופ
 ןשיליוּפ ןפיוא עבמָאב ַא ןפרַאװ ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב שלַאפ זיא
 טרזחעגרעביא ךיז טָאה ,יקסווָאכעיציָאװ ווַאלסינַאטס טנעדיזערּפ-הכולמ
 טּפשמ רעד סָאװ טייצ ןכָאװ 6 ןופ ךשמ ןיא ןוא ןעמָאנעפ רעקיבלעז רעד
 עשידיי ערעדנַא עלַא יװ טקנוּפ ,?טנעמָאמ, רעד טָאה טרעיודעג טָאה
 -סערָאק ןוא רעטעברַאטימ ןופ בַאטש ןצנַאג ַא טרָאד טַאהעג ,ןעגנוטייצ
 םעד ןגעװ ןטכירַאב שינָאפעלעט טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןטנעדנָאּפ
 ןסעזעג ןענעז עשרַאװ ןיא עיצקַאדער רעד ןיא ןוא טּפשמ םעד ןופ גנַאג
 טכאנ ןוא גָאט ןעמונעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןפַארגָאנעטס עשידיי עלעיצעּפס
 רעדנַא ןַא טקישעג געט רָאּפ עדעי ןעמ טָאה םעד רעסיוא .תועידי עלַא
 ןוא טּפשמ םעד ןייזייב לָאז רע זַא ,רעביירש-עיצקַאדער ענעעזעגנָא
 .ןופרעד ןקורדנייא ןביירש

 גנוטײדַאב עלעיצעּפס ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,תועידי עקיטכיוו

 ענעז ,טנעדוטס ןשידיי ןקידלושמוא ןטּפשמעג םעד ןופ לרוג ןרַאפ
 ּו ס וא עלעיצעּפס ךרוד טייקכעלטנפע רעד ןרָאװעג ןדלָאמעג
 סָאװ ,ןבַאגסיוא-סגנוטייצ עכעלנייוועג יד רעסיוא ןענישרעד ןענעז
 ) עבַאגסױא-גָאטימ יד :גָאט ַא לָאמ 2 ןבעגעגסױרַא טָאה
 לא ןוא עגנוי רעטרעדנוה .עבַאגסיוא-ןגרָאמירפ יד ןוא (?ָאידַאר;
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 טריסנָאנַא ,לוק ןפיוא ,ךיוה ןוא טנגעגמוא ןוא עשרַאװ ןופ ןסַאג יד
 טקנוּפ גרעבמעל ןיא סעצָארּפ םעד ןגעוו סעיינ עטצעל יד שידיי ףיוא
 : טַאהעג טָאה סָאװ ,שינעעשעג רערעדנַא רעדעי ןגעוװ יװ
 .ןבעל ןשידיי םעד רַאפ

 וצ זיולב טנגונגַאב טינ ךיז טָאה טסילַאנרושז רעשידיי רעד רעבָא
 רעשידיי רעד .רעבעג-טכירַאב רעוויסַאּפ ַא ,רָאטַאמרָאפניא רעד ןייז
 רעדָא העידי יד זיולב טכוזעג טינ ןלַאפ עכלעזַא ןיא טָאה טסילַאנרושז
 רַאפ רעטעברַאטימ רעויטקַא ןַא ןרָאװעג זיא רע רָאנ ,עיצַאסנעס יד
 ָאד ןעק ןעמ .ןבעל ןשידיי םוצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ךַאז רעדעי
 רעבָא ךימ לעװ ךיא .סע ןקיטעטשַאב סָאװ ,ןטקַאפ ךס ַא ןענָאמרעד
 םוצ תוכייש עטקעריד ַא טָאה סָאװ ,ןקיצנייא-ןייא טימ רָאנ ןגונגַאב
 רעגרעבמעל ןיא ןעגנולדנַאהרַאפ-סטכירעג יד ןעוװ .סעצָארּפ-רעגיײטש
 ענעריווושעג יד רַאפ ןענעז סע ןוא גנַאג ןלופ ןיא ןעוועג ןענעז לַאנובירט
 רעטנורעד) ןרעדנַא ןכָאנ תודע-סגנוקידלושַאב ןייא ןטערטעגפיוא רעטכיר
 דמושמ רעד ןוא קַאנרעטסַאּפ ןירעצנעט-טערַאבַאק יד ,תודע-טּפיױה יד
 עכלעוו ,(לטעלב-ןסַאג שיטימעסיטנַא ןַא ןופ רָאטקַאדער ַא ,םימואת
 רעשידיי רעקידלושמוא רעד יװ "ןעזעג, ןגיוא ענעגייא ערעייז טימ ןבָאה
 סטנעדיזערּפ-הכולמ ןפיוא עבמָאב יד "ןפרָאװעג , טָאה רעגייטש טנעדוטס
 ןבירשעג ךיוא טָאה סָאװ) טסילַאנרושז רעשיערבעהי-שידיי רעד טָאה ,ָאטױא
 טנעדנַאּפסערָאק רענילרעב רעד ,טעווס ןושרג (שיסור ןיא ןוא שטייד ןיא
 טָאה סָאװ ,רעטַאטנעטַא רעתמא רעד זַא ,טקעדטנַא ?טנעמָאמ, ןופ
 רעגנוי רעד ןעוועג זיא טנעדיזערּפ ןשיליוּפ ןפיוא עבמָאב יד ןפרָאװעג
 ןפָאלטנַא ןַאד זיא רעכלעוו ,יקסנַאשלָא טסילַאנָאיצַאנ רעשיניַארקוא
 .ַאבוק ,ַאנַאװַאה ןייק ןפָאלטנַא טרָאד ןופ ןוא ןילרעב ןייק

 ןעמעננָא טניולעג טינ טָאה טכַאמ-סגנושרָאפסיױא רעגרעבמעל רעד
 יו רעמ טינ ןעלדנַאװרַאפ וצ סע טימַאב ךיז ןוא עיצַאלעװער עקיזָאד יד
 ךס ַא טרעיודעג טָאה סע .עיצַאסנעס רעשיטסילַאנרושז רעטושּפ ַא ןיא
 רעד טינ זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג זיא טכַאמ יד זיב טייצ
 יד ךרוד ןרָאװעג טיײרפַאב עקַאט זיא סָאװ ,רעגייטש טנעדוטס רעשידיי
 יקסנַאשלָא טסילַאנָאיצַאנ רעשיניַארקוא רעד רָאנ ,רעטכיר ענעריווושעג
 טינ בגא טָאה סָאװ ,עבמָאב יד ןפרַאװ ןיא רעקידלוש רעתמא רעד זיא
 .ןרָאפעג זיא טנעדיזערּפ-הכולמ רעד ןכלעוו ןיא ָאטיױא םעד ןיא ןפָארטעג

 םעד טניווועגייב בָאה ןוא רָאי 22 םיוק ןעוועג טלַא ןַאד ןיב ךיא
 -טכירַאב עטנענַאמרעּפ יד ןופ רענייא סלַא ןכָאװ סקעז עצנַאג יד טּפשמ
 טגָאז ?טסילַאנרושז רעגנוי ַאזַא טוט עשז סָאװ ."טנעמָאמ,, ןופ רעבעג
 םעד ןיא קעװַא טרָאפ ןוא ןַאב יד גָאטרַאפ טמענ רָאנ ,טשינרָאג םענייק
 םעד ןּופ ןרעטלע יד טימ ןעז ךיז ווָאריכ לטעטש רענַאיצילַאג םעניילק
 -שיכירג ַא ןעוועג זיא ןיקסנַאשלָא ןופ רעטָאפ רעד .רעטַאטנעטַא ןתמא
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 טשינרָאג ןוא טסילַאנָאיצַאנ רעשיניַארקוא ןַא ךיוא ,חלג רעשילױטַאק
 טרעהרעד ןבָאה ווָאריכ לטעטש ןיא ןדיי יד ןעוו .טניירפ-ןדיי רעסיורג ןייק
 ךימ טָאה ןעמ .הללי ַא שממ ןרָאװעג זיא ןכוזַאב םיא ליװ ךיא זַא
 רימ טימ לָאז סע טַאהעג ארומ טָאה ןעמ לייוו ,ןוט וצ סָאד טדערעגּפָא

 זיא טסילַאנרושז ןשידיי ןגנוי ַא ןופ חוכ רעד רעבָא .ןעשעג טינ סעּפע

 .ארומ ןופ ףירגַאב םעד טנעקרענָא טינ טָאה רע סָאװ ,ןירעד ןענַאטשַאב

 ןַא טכַאמעג םיא טימ ןוא יקסנַאשלָא חלג םוצ קעװַא עקַאט ךיא ןיב

 .רעטַאטנעטַא םעד ןופ רעטומ יד ,יורפ ןייז טימ ןוא םיא טימ ,ויוורעטניא

 ןגָאז טלָאװעג טשינרָאג ןבָאה ןרעטלע יד זַא ,טציא זיא קיטכיוו טינ

 טשינרָאג ןסייוו יז ַא ,טרעלקרעד זיולב ןבָאה יז זַא ,ןוז רעייז ןגעוו

 ּוװ טסּוװעג טינ ךיוא ןבָאה ייז זַא טקַאפ רעד רעבָא -- ןינע םעד ןגעוו

 ןדנּוװשרַאפ ןגעו הרעשה יד טקיטעטשַאב טָאה ,ךיז טניפעג ןוז רעייז

 קירעביא זיא סע זַא ,ןיימ'כ .טַאטנעטַא םעד ןיא ןקידלוש ןתמא םעד ןופ

 -ָאמ, ןיא ןעגנורעדליש עניימ םשור ןקידלַאװעג ַא רַאפ סָאװ ,ןבעגוצוצ

 -עג ןבָאה ווָאריכ ןיא ןרעטלע סיקסנַאשלָא ייב ךוזַאב םעד ןגעוו "טנעמ

 .טייקכעלטנפע רעשידיי רעד ףיוא טכַאמ

 ןדנעטשמוא עכלעזַא ןיא זיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ שזַאריט רעד

 רעד ןגָאלשעג ןַאד טָאה דרָאקער םעד .ןגיטשעג קידלַאװעג רעדיוו

 100000 רעביא טקורדעג ןכָאװ ענעי ןיא טָאה סָאװ ,"טנעמָאמ,

 -מעזקע 150,000 זיב ןעגנַאגרעד זיא ןוא גָאט-ןכָאװ ַא ןיא ןרַאלּפמעזקע

 .תבש-ברע ןרַאלּפ
 ךיוא רָאנ ,סעצָארּפ-רעגיטש םעד זיולב טינ עגונ זיא ץלַא סָאד

 ןשיװצ ןליוּפ ןיא ןבָאה סָאװ ,ןסעצָארּפ עשיטילָאּפ עקיטכיוו ערעדנַא

 ןגעוו ןסעצָארּפ יד ןענָאמרעד וצ גונעג .טלעפעג טינ תומחלמ עדייב

 דע .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,םָארגָאּפ רעקיטישּפ ןגעוו ,םָארגָאּפ רעקסירב

 .ףוס-ןיא
 -ױזַא עסיורג יד וצ טצענערגַאב טינ טייו רעבָא ךיז טָאה ןעמ

 ןלוּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,?ןסעצָארּפ עשידיי, ענעפורעג

 -צרַאװש םולש רעביא טּפשמ םעד ןעמוקעגרָאפ זיא זירַאּפ ןיא ןעוו .אפוג

 ַארולטעּפ ןָאימעס ןַאמַאטַא ןשיניארקוא םעד ןסָאשרעד טָאה סָאװ ,טרַאב

 -ַאלסָאגוי םעד רעביא טּפשמ רעד ןעמוקעגרָאפ זיא ץייווש רעד ןיא רעדָא

 ןסָאשרעד טָאה סָאװ ,(ברה-ןב ַא) רעטרופקנַארפ דוד טנעדוטס ןשידיי-שיוו
 ,"טנעמָאמ, רעד טָאה ,ףָאלטסוג רעטײלוַאג ןשיצַאנ םעד סָאװַאד ןיא
 -טלעוו עצנַאג יד יװ טקנוּפ ןוא ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יװ טקנופ
 טקישעגוצ ןבָאה סָאװ ,ןטנעדנָאּפסערָאק עלעיצעּפס ןיהַא טקישעג ,עסערּפ
 יד ןופ ףיולרַאפ םעד ןגעװ ןעגנובײרשַאב ןוא ןטכירַאב עכעלריפסיוא
 ןשידיי םעד רַאפ גנוטיידַאב עקיטכיוו ַאזַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןסעצָארּפ
 .דובכ ןשידיי ןרַאפ ףמַאק ןרַאפ ןוא ןבעל ןלַאנָאיצַאנ

 רעשימָאנָאקע רעד רַאפ ןטייצ עטכעלש ןיא יו טקנופ ,עטוג ןיא
 טימ טנכערעג טשינרָאג ךיז ןעמ טָאה ,ןעגנוטייצ יד ןופ ץנעטסיזקע
 ןעמ .ןדנוברַאפ ןענעז ןעגנומענרעטנוא עכלעזַא עכלעוו טימ תואצוה יד
 ןעגנערבניײרַא טינ רעדָא ָאי טעװ סָאד יצ טנכערעג טינ ךיוא ךיז טָאה
 .ןעגנומענרעטנוא-סגנוטייצ יד רַאפ תוסנכה עקיטיונ יד

 -טרָאװטנַארַאפ ןופ ליפעג ַא ,שזיטסערפ ןופ עגַארפ ַא ןעוועג זיא סע

 ווָאקרוט קרַאמ

 טַאהעג טָאה סָאװ םעלַא ןגעוו רענעייל םעד ןרימרָאפניא וצ טייקכעל
 .ןבעל ןשידיי ןופ לרוג םוצ תוכייש ַא

 ּצ

 ןריפ וצ ןרָאי עטצעל יד סיוא טמוק סע סָאװ ,ןטַאבעד יד ןיא
 עטלַאק יד ןופ םיגיהנמ יד ןוא "תורוד עיינ, ענעפורעג-ױזַא יד ןשיווצ
 םעד לָאמטּפָא רימ ןרעה ,רעדנעל רענַאקירעמַא יד ןיא טרפב .,"תורוד
 ,רוד ןרעטלע ןופ ,רימ זַא ,(טנעמוגרַא סלַא םתס רעדָא) ףרּוװרָאפ
 .ןעמייה עטלַא ערעזדנוא ןופ ןעגנולעטשנייא-ָאטעג יד טימ ץלַא ךָאנ ןבעל
 רעקיזָאד רעד יװ ,גנוטּפױהַאב עשלַאפ רעמ ַא ןטלעז טריטסיזקע סע
 .?טנעמוגרַאדָאטעג;

 ןענעז תומחלמ-טלעוו עדַײב ןשיװצ ןלױּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד
 .ןופרעד זייװַאב רעטסעב רעד

 טיג טָאה ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא גנוטייצ ַא ןופ רענעייל רעד
 לייו ,ךַארּפש-דנַאל רעד ןיא ןעגנוטייצ ןייק וצ ןעמוקנָא טפרַאדעג
 רע טָאה ,ךַארּפש-סקלָאפ ןייז ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטייצ רעד ןיא
 ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ןופרעד זיולב טינ גנולגיּפשּפָא ןַא ןענופעג
 םענײמעגלַא םעד ןיא ךיוא רָאנ טלעוו רערָאג רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןיא
 .רוטלוק רעד ןיא ,קיטילָאּפ-טלעוו רעד ןיא ןוא -דנַאל רעד ןיא ,ןבעל
 לָאמניײק ךיז טָאה שידיי ןיא גנוטייצ ַא .לגד .א עימָאנָאקע ,טפַאשנסיוװ
 רעד ןופ ,ןבעל שידיי ןגייא ריא ןופ תומא 'ד יד וצ טצענערגַאב טינ
 ןדנוברַאפ דיי רעשיליוּפ רעד זיא םורַא-ױזַא .טלעוו רעשידיי רענעגייא
 .טלעוו רערָאג רעד ןופ ןשינעעשעג עלַא טימ ןרָאװעג

 יגעוו זיולב ןדער וצ ןצענערגַאב טינ ָאד ךימ ךיא ןעק רעדיװ
 גנע יוזַא ןעוועג ןיב ךיא רעכלעוו טימ ,"טנעמָאמ, רעד גנוטייצ רעד
 עשידיי יד ןגעוו ָאד דער ךיא רָאנ ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןדנוברַאפ
 .?טנעמָאמ, ןטימ ךיוא ןדנוברַאפ סע זיא אלימב .ללכב ןלױּפ ןיא ןעגנוטייצ

 -סגנוטייצ ןשידיי ןופ ןטיבעג עסיוועג ףיוא זיא ?טנעמָאמ, רעד רעבָא
 יענעז ןעוטפיוא רעדָא ןקירבור עסיוועג ןוא רענָאיּפ ַא ןעוועג ןזעוו
 זיא ןעשעג .ןעגנוטייצ ערעדנַא יד ךרוד ןרָאװעג ןוטעגכָאנ רעטעּפש
 -יביא עכעלצונ ,עטוג ןוטעגכָאנ טָאה ?טנעמָאמ, רעד זַא ,ךופיהל ךיוא
 ינָאק יד ןענַאטשַאב זיא ןירעד .ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא ןופ ןוויטַאיצ
 -עטיירב סָאװ וצ ןייגרעד וצ ידכב ,גנוטייצ ַא ןרעסעבוצסיוא ידכב ץנערוק
 .ןסַאמ רענעייל ער

 סעגַאלײב עכעלטנכעוו עקידנעטש טַאהעג ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד
 גנַאל-ןרָאי עגַאליײב יד טָאה ?טנעמָאמ, ןיא .טסנוק ןוא רוטַארעטיל רַאפ
 יד טָאה ןרָאװעג קנַארק טסנרע זיא רע ןעוו ןוא סוינילרַאק .ב טריגַאדער
 .קַאז םהרבא רעטכיד רעד ןעמונעגרעביא עגַאלײב רעד ןופ עיצקַאדער
 רָאנ טינ ןעגנוניישרעד עטנַאסערעטניא עלַא ןגעו ןבירשעג טָאה ןעמ
 .רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא ךיוא רָאנ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 ןעוועג .טסנוק עשיטסַאלּפ ןוא רעטַאעט ןגעוו ךייש זיא עקיבלעזסָאד
 יױזַא ןעוװעג ןענעז סָאװ ,םינינע עכעלטפַאשטריװ רַאפ ןעגנוליײטּפָא
 יו טקנוּפ רעמענרעטנוא ןסיורג םעד ,רחוס ןשידיי םעד רַאפ קיטכיוו
 -עיצַארגימע רעקרַאטש רעד ןופ ןרָאי יד ןיא .רעלדנעהניילק םעד רַאפ
 -ַארגימצ ןגעוו גנול:יטּפָא ןַא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא ןליוּפ ןופ גנוגעווַאב



 "טנעמָאמ רעד,

 ןטיהרַאפ וצ ייז ידכב ןטַאדידנַאק-ןטנַארגימע יד רַאפ תוצע עטוג טימ עיצ
 .רעלדניווש םתס ןוא סרעכַאמ-עיצַארגימע ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפוצניײרַא
 ןגנוי םעד טריסערעטניא קרַאטש טָאה סָאװ ,ָאניק ןגעוו גנולַײטּפָא ןַא
 -טנע טימ תוצע עשידירוי ,(גרעברעבליז ילתפנ ךרוד טריפעגנָא) רוד
 ינימ-לכ ןגעװ ןרַאטנעמָאק ןוא תולאש עשידירוי עלַא ףיוא סרעפ
 טפרַאדעג טָאה רעגריב ַא סָאװ םעלַא ןגעוו ייס ןרעייטש ןגעוו ייס ןצעזעג
 -ײטּפָא עשיניצידעמ ַא .ץירוס .מ .װדַא ןכרוד טריפעגנָא ,ןריסערעטניא
 ץנַאג לָאמטּפָא ,ןגָארפ-סטייהטנוזעג ינימ-לכ ןגעוו תובושת טימ גנול
 .יקצולירּפ ןמחנ ר"ד ךרוד טריפעגנָא ,עשילרעטסיוא ןוא עוויַאנ

 "טנעמָאמ , ןיא .עגַאליײב עשיטסירָאמוה ַא טַאהעג טָאה גנוטייצ עדעי
 ןוא רעלעקנוט רעד ,טסירָאמוה רערַאברעדנּוװ רעד טריפעגנָא יז טָאה
 -נָאב,) דלעפנעזָאר םהרבא ןטערטרַאפ םיא טָאה טײהנזעװּפָא ןייז ןיא
 ,םינינע עלעוטקַא עלַא ןגעװ ןרוטַאקיּרַאק עלעניגירָא טימ ,("עשט
 ןשידיי ןיא עיצידַארט ַא זיא רָאמוה .ןעמיובנעגייפ .ש ךרוד טריפעגסיוא
 ,ץיוו רעד טָאה אלימב ןוא ןטייצ עשיגַארט עמַאס יד ןיא וליפַא ,ןבעל
 בושח ַא רָאג ןעמונרַאפ ,רוטַאקירַאק יד ,ןָאטעילעפ רעשיטסירָאמוה רעד
 .ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא טרָא

 רעד ןוא ,טרָאּפס טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז טָאה טנגוי יד
 טריפעגנייא טָאה סָאװ גנוטייצ עשידיי עטשרע יד ןעוועג זיא ?טנעמָאמ,
 ןוא דנַאל ןיא ןעגנוטסעמרַאפ-טרָאּפס יד ןגעוו ןטכירַאב עקידנעטש
 טינ ךיז טָאה ןעמ .דנַאלסױא ןיא ןשינעעשעג-טרָאּפס עקיטכיוו ןגעוו
 -עלקפיוא ,ןעגנוטכולַאב ךיוא רָאנ ,ןטכירַאב רָאנ ןבעג ןטימ טנגונגַאב
 -טרָאּפס ײלרעלַא ןופ ףיולרַאפ ןגעוו ןענָאטעילעפ ןוא ןרַאטנעמָאק ,ןעגנור
 עקירעביא יד ןוטעגכָאנ ,זייוולייט ,סָאד ןבָאה רעטעּפש .ןעגנוטסעמרַאפ
 רעד ןיא רעבעגטכירַאב-טרָאּפס רעטנענַאמרעּפ רעטשרע רעד .ןעגנוטייצ
 סָאװ ,דיסח רערעג ַא ,ןײטשנרָאב קחצי ןעועג זיא עסערּפ רעשידיי
 "טנעמָאמ ,, ןיא ןיירַא זיא רע ןעוו .טרָאּפס טימ טמעטָאעג ןוא טבעלעג טָאה
 .עטָאּפַאק עגנַאל ַא ןגָארטעג ךָאנ רע טָאה טרָאּפס ןופ רעבעגטכירַאב סלַא
 ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טָאה רע זיב טרעידעג גנַאל טינ רעבָא טָאה סע
 .שובל ןשידיסח םעד ךיז

 ערעדנוזַאב ןעוועג ןענעז עגַארפ רעדעי רַאפ ,גנולײטּפָא רעדעי רַאפ
 רעד ןופ טיבעג ןפיוא טריזילַאיצעּפססױא ךיז ןבָאה סָאװ ןרעטרָאּפער
 ןיא ,לשמל .ןעוועג .ןבירשעג ןבָאה יז רעכלעוו ןגעוו עיצַאמרָאפניא
 טָאה ץנַארעמָאּפ .מ ,סעיינ עשיאייצילָאּפ רַאפ רעטרָאּפער ַא ?טנעמָאמ;
 ןקיזָאד ןפיוא טריזילַאיצעּפססױא יױזַא ךיז טָאה סָאװ ,ןסיײהעג רע
 רענייא ןופ רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג קיטייצכיילג זיא רע זַא ,טיבעג
 םענרַאפ םעד טזייוװַאב סָאד .דנַאל ןיא ןעגנוטייצ עשיליוּפ עטסערג יד ןופ
 .ןלױּפ ןיא טעברַא רעשיטסילַאנרושז-שידיי רעד ןופ

 רעדעי זיא .טַאמכַאש ןופ רעבָאהביל ןָא דימת ןופ ןענעז ןדיי
 ךרוד ןרָאװעג טריטנעמָאק ןוא ןבירשַאב טסעמרַאפ-ךַאש רעקיטכיוו
 סע טָאה ?טנעמָאמ, ןיא .טיבעג םעד ףיוא ןטסילַאיצעּפס עקירעהעג
 .טרַאבסייװ .ש רעליּפש-ךַאש רעטנַאקַאב-טוג טייצ רענייז רעד ןָאטעג

 טנגנונגַאב טינ ךיז ןעמ טָאה ָאידַאר רעד ןעמוקעגפיוא זיא סע ןעוו
 ןבָאה רענעמכַאפ-רעקינכעט רָאנ ,ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר יד ןבעג ןטימ

 ןרַאפ ןכַאמ וצ רעלוּפָאּפ ןעוועג קיטיונ ןענעז סָאװ ןעגנורעלקפיוא ןבעגעג
 ינסיװ:-רעלוּפָאּפ יד ןבָאה ללכב .רעדנּוװ עקיזָאד סָאד רענעייל ןטושּפ
 גנוטייצ ןשידִיי ןיא טרָא ןקיטכיוו ַא ןעמונרַאפ ןעלקיטרַא עכעלטפַאש
 -רַאפ ךס ַא טימ ןבירשעג םעד ןגעװ ןבָאה ?טנעמָאמ, ןיא ןוא ןזעוו
 -ַאנרושז רעשידיי רעד ןיא "רעסייוו-ץלַא; יד ןופ רענייא שינעדנעטש
 .ןהכ דניקסיז רעדנַאסקעלַא ןוא ָאריּפש קחצי טסיל

 יד ןעמוקעגפיוא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ זיא סע ןעװ
 ַא רָאג טימ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ןשטנעמ ןוא יירעילפ-טפול עליוויצ
 יד ןופ רעביירש רעד טָאה ,"ןענישַאמ עקידנעילפ, יד וצ יורטוצ ןּפַאנק

 (סוינילרַאק) יקפנילרַאק רעב

 גנולײטּפָא רעד ןופ רעטייל
 רוטַארעטיל ןוא טסנוק רַאפ

 "טנעמַאמ , ןיא

 ,ןטסילַאנרושז עשידיי עטשרע יד וצ טרעהעג ,1923 רָאי ןיא ךָאנ ,תורוש
 עשרַאװ ןייק קיצנַאד ןופ העיסנ-טפול ןימ ַאזַא טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ
 טכַאמ-טפול עשיליוּפ יד סָאװ ,ןָאיװַא-"?סרעקנוי, ןקינָאזרעּפ-ריפ ַא טימ
 ערוטנַאװַא-טפול רעקיזָאד רעד ןופ גנובײרשַאב יד .טצונַאב ןַאד טָאה
 :רענעיל יד יײב שודיח ןסיורג ַא ןפורעגסיורַא טָאה ?טנעמָאמ , ןיא
 לענש רעבָא ךיז טָאה ןעמ ..."ןריקיזיר ױזַא סע ןעמ ןעק יװ ,שטייט'ס,
 עכעלגעט-גָאט ַא ןרָאװעג זיא יירעילפ-טפול יד זיב ,טניווועגוצ וצרעד
 .גנוניישרעד

 ,עכעלרעגריבניילק ַא ךרוד-ןוא-ךרוד ןעוועג זיא "טנעמָאמ, רעד םגה
 וצ טריסערעטניא ךיוא רענעייל ןייז רעבָא טָאה גנוטייצ עשיטַאבעלַאב
 ַא ןיא ןבָאה .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא רָאפ-טמוק סע סָאװ ןסיװ
 םינינע עקיזָאד יד ןגעװ ןטכיזרעביא ןבעגעג טינשּפָא-טייצ ןסיוועג
 םעד ןופ טייו רָאג ןעוועג שיאעדיא ןענעז סָאװ ,רענעמכַאפ עגנוי
 -ןסַאלק עלענָאיסעּפָארּפ יד וצ טרעהעג ןבָאה רָאנ ,ןבעל ןכעלרעגריב
 ןוא רעוט עשידנוב עגנוי ןַאד יד טימ לַאפ רעד זיא סָאד יװ ,ןענייארַאפ
 ןופ שודק ַא רעטעּפש) קורק רעדורב ןייז ןוא ץרַאװש סחנּפ ןטסילַאנרושז
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 יד ןגעװ ?טנעמָאמ, ןכרוד טרימרָאפניא ןבָאה סָאװ ,(ָאטעג רענליוו
 .לג.ד.א ןקיירטש ,ןעגנורעכעה-ןיול ןופ ןעגנורעדָאפ ,ןגַארפ-רעטעברַא

 רעד ןיא ןבעל ןיימ ןגעוו תונורכז עכעלנעזרעּפ סיוא שימ ךיא תויה
 רעד וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ עטכישעג טימ ?טנעמָאמ, עיצקַאדער
 ךיא ליוו ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ ןליוּפ ןיא עסערּפ רעשידיי
 ןיימ ןופ תישארב םוצ ןכעלנעזרעּפ-ןייר ַא ,טרּפ ַא ךָאנ ןבעגוצ עקַאט
 :?טנעמָאמ , ןיא טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז

 רעגיטש רעד יו ןוא ,טלַא רָאי 18 םיוק ןַאד ךיא ןיב ןעוועג
 -עגנָא ךיא בָאה ,יירעביירש וצ גנַארד ַא טליפ סָאװ ,רעגנַאפנָא ןדעי ייב
 סע קידװעמעש ץנַאג ןוא רוטַארעטיל ןגעוו לקיטרַא ןַא ןבירש
 ..טנעמָאמ, עיצקַאדער רעד ןיא 28 יקװעלַאנ ףיוא ןגָארטעגקעװַא
 עטשרע יד ןופ רענייא ,סוּפָארּפ .י .י עיצקַאדער רעד ןופ רַאטערקעס רעד
 םעד ןעמונעג טָאה ,רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא רעטכיד
 ןופ טקוקעגנָא ךימ ,ךעלטייז ענעבירשרַאפ יד ןוטעג שימ ַא ,לקיטרַא
 סע לָאז רע ידכב ץזָאל סע ןסייהעג רימ ןוא ןלירב ענייז רעטנוא
 רעקידרעטיצ ַא טימ ךיא בָאה ירפרעדניא גָאט ןדעי .ןענעיילרעביא
 ןכָאװ ןוא געט ױזַא .לקיטרַא ןיימ טכוזעג ןוא גנוטייצ יד ןעמונעג טנַאה
 ַא ןוטעגנַא ךיז ךיא בָאה .ענישרעד טינ זיא לקיטרַא רעד ןוא
 רעכלעוו ,ןסוּפָארּפ .י .י וצ עיצקַאדער רעד ןיא קעװַא רעדיוװ ןוא חוכ
 :סָאװ-טָא רעקינייו-רעמ טרעלקרעד רימ טָאה

 : טייטשרַאפ ריא רעבָא ,טכעלש טשינרָאג זיא לקיטרַא רעייא ,ָאי --
 ערעטלע ,רעביירש ערעדנַא זדנוא ייב ןביירש טסנוק ןוא רוטַארעטיל ןגעוו
 טנעק ריא ,רוחב רעגנוי ַא טנעז ריא ...ענערַאפרעד רעמ ,ךייא ןופ
 -ערעטניא זדנוא ןעגנערב טינ רעסעב ריא טלָאז סָאװרַאפ ,שיליוּפ טוג
 ...לשמל ,טָא ...ןשינעעשעג ןבײרשַאב ,ןעויוורעטניא ןכַאמ ,קינָארכ עטנַאס

 ןוט לָאז ךיא סָאװ ,ןעגנוזייוונָא ייר ַא ןבעגעג רימ טָאה רע ןוא
 .גנוטייצ רעד רַאפ ןביירש לָאז ךיא טנַאסערעטניא זיא סע סָאװ ןגעוו ןוא

 טימ ןעויוורעטניא ןכַאמ קעװַא ןיב ךיא .ןעוועג ךיוא סע זיא ױזַא
 עלַאּפיצינומ ,טייצ רענעי ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עשיליוּפ ענעדישרַאפ
 -עג רעטעּפש ןוא רעריפ-רעטעברַא ,טיילרעטילימ ,רעקיטילָאּפ ,רעריפ
 תויה .ןרָאװעג טקורדעג ךיילג עקַאט ןענעז סָאװ ,ןטכירַאב יד טכַארב
 ןוא עלעוטקַא ליפ ןעוועג ןענעז ןטכירַאב ןוא ןעויוורעטניא יד ןשיווצ
 רעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג ןבָאה סָאװ ,סעיצַאמרָאפניא עקיטכיוו
 עשידיי ערעדנַא סָאװ ןוא טיײקכעלטנפע רעשידיי:טינ ןוא רעשידיי
 ?טנעמָאמ , ןיא טעברַאטימ ןיימ אלימב זיא ,טַאהעג טינ יז ןבָאה ןעגנוטייצ
 זיא עיצקַאדער רעד ןיא םעטסיס רעד .עליבַאטס ַא טייצ רעד טימ ןרָאװעג
 לָאצ רעד טױל רַארָאנָאה םעד ןלָאצ ןעמ טגעלפ רעירפ זַא ןעוועג
 -טימ רעליבַאטס ַא ןרָאװעג ךיא ןיב טייצ רעד טימ .תורוש עטקורדעג
 רעטעברַאטימ ערעדנַא עלַא טימ ךיילגוצ ,טלַאהעג-ןכָאװ ףיוא רעטעברַא
 .עיצקַאדער רעד ןופ

 ןיא סָאװ ,ןירעד ןענַאטשַאב זיא טעברַא רעד ןופ טייקיטכיוו יד
 יד ןופ תועידי ןקורדרעביא לָאמטּפָא ןעמ טגעלפ ןעגנוטייצ עשיליוּפ
 זיא תועידי עניימ טימ ןעשעג ךיוא זיא סָאד ןעוו ןוא ןעגנוטייצ עשידיי

 ווָאקרוט קרַאמ

 -- קירעילופ ןעװעג טינ וליפַא ךָאנ -- רעגנוי סלַא ,עיציזָאּפ ןיימ
 .טרעכיזעג ןרָאװעג רעגנַאפנָא

 גנַאפנָא ןיא עיצקַאדער עשידִיי ַא זַא ,ןבעגוצ ייברעד ףרַאד ןעמ
 סָאװ ןשטנעמ עגנוי טימ לופ ןעװעג זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ
 קיטסילַאנרושז רעשידיי רעד ןיא טירט עטשרע ערעייז טלעטשעג ןבָאה
 רעשידיי רעד ןופ גנוטיײדַאב יד ןוא חוכ רעד ןעװעג ךיוא זיא סָאד
 עשידיי ערעטלע ןוא עטלַא ןיוש ןבענ .ןרָאי ענעי ןיא ןליוּפ ןיא עסערּפ
 ,רעביירש ןעוועג ןענעז יז ןופ עקינייא סָאװ ,ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש
 ןזיװַאב ךיז ןבָאה ,ןעמָאנ-טלעוו ַא טימ ןטסילַאנרושז ןוא ןטסיצילבופ
 .סרעגנַאפנָא עגנוי

 רעטשרע רעד ןייז וצ ןלַאפעגסיוא ךיוא זיא לרוג ןיימ ףיוא
 םעדכרוד ןוא ,?טנעמָאמ, ןיא רעבעגטכירַאב-סטכירעג רעטנענַאמרעּפ
 ןַא יו רעמ טינ רשפא זיא סע .ןליוּפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא
 דליב ַא טיג סע לייוו ,ןרעװ וצ טנָאמרעד סע טניול ךָאד רעבָא דָאזיּפע
 .ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיי ןופ גנולקיײװטנַא רעד ןגעוו

 ןעוו רָאנ טכירעג ןיא ןייג ןגעלפ ןעגנוטייצ עשידיי ןופ רעטעברַאטימ
 ענײמעגלַא .טּפשמ ןשידיי-שיפיצעּפס ַא ןגעו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע
 ןרַאפ סערעטניא ןַא ךיוא ןבָאה טנעקעג ןבָאה ייז םגה ,םינינע-סטכירעג
 ןעגנוטייצ עשיליוּפ יד ןופ טקורדעגרעביא ןעמ טָאה ,רענעייל ןשידיי
 טכַארבעג ןבָאה סע סָאװ ,ןציטָאנ טימ טצונַאב ךיז טָאה ןעמ רעדָא
 ןלַאפ עסיוועג ןיא .ןטסילַאנרושז עשיליױוּפ סעיצקַאדער עשידיי יד ןיא
 ןייק יז ןבָאה ןבעל ןשידיי ןטימ רעבָא ,ןדיי ןעוועג וליפַא סע ןענעז
 ןענידַאב ?טנעמָאמ; םעד טגעלפ ,לשמל ,ױזַא .טַאהעג טינ תוכייש
 רעד ןעוועג זיא סָאװ ,גינעק רעדנַאסקעלַא טסילַאנרושז רעשיליױּפ רעד

 ,"יבנַארָאּפ רעירוק; ןרַאפ ןטכירעג יד ןופ רעביײרשטכירַאב רעטנענַאמרעּפ
 עקיזָאד יד רעבָא .עשרַאװ ןיא גנוטייצגָאט עשילױוּפ ענעעזעגנָא ןַא
 ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןעוו .םעט ןשידיי םוש ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ןטכירַאב
 ןּפַאכנײרַא ךיז טהצעעג רימ ןעמ טָאה "טנעמָאמ,, ןיא "תורוש, ןעגנערב
 ,עלענימירק עטנַאסערעטניא ןגעוו ןטכירַאב ןכַאמ ןוא ןטכירעג יד ןיא
 ןביוהעגנָא ךיא בָאה םורַא-יױזַא .םיטּפשמ עכעלטפַאשטריװ ןוא עשיטילָאּפ
 שמ ןיא ןוטעג סע ןוא רעבעגטכירַאב-סטכירעג סלַא ערעירַאק ןיימ
 יד ךיוא ןוטעגכָאנ ןיוש סע ןבָאה רעטעּפש .ןרָאי ייר עצנַאג ַא ןופ
 ןסעצָארּפ ךס ַא זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוטייצ עקירעביא
 יד טימ ןייז אצוי טינ ןוא ?גנוטכולַאב עשידייא ַא ןעמוקַאב ןפרַאד
 עשידיי יד ןיא ןעגנערב ןגעלפ ןטסילַאנרושז עשילױּפ סָאװ ,ןציטָאנ
 ןעוועג ןענעז רעביירשטכירַאב-סטכירעג עשידיי יד ןשיווצ .סעיצקַאדער
 ,ףרַאשדרעװש .ש ,ןייטשלעקניפ םייח יװ ,ןטסילַאנרושז עטנַאקַאב-טוג
 ןיא ןיב ךיא ןעװ .ידג .א ,ןַאמרעל .א ןעזָאר .י רעב ,ץרַאװש סחנּפ
 ,טַארטָאטש) ןטיבעג סגנוטייצ ערעדנַא וצ ןעגנַאגעגרעביא ?טנעמָאמ,
 ןָאעל ןוא ץנַארעמָאּפ .מ ,םיױבלעּפַא .מ .י :ןטערטרַאפ ךימ ןבָאה ,(םייס
 טנעדנָאּפסערָאק רעזירַאּפ סלַא קיטעט םויה דע ךָאנ זיא סָאװ ,ןַאמענעל
 יד ןופ עקינײא .טלעו רעד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עסיורג ייר ַא ןופ
 ,ןלוש-ךיוה עשילוּפ ןופ ןטנעדוטס ןעוועג ןענעז ןטסילַאנרושז עקיזָאד
 ַא טימ ןשטגעמ :טרָאװ ןייא טימ .ןטסירטעלעב ןעוועג ןענעז ערעדנַא



 "טנעמָאמ רעד,

 ןענעז עלַא ןוא .טעברַא רעייז וצ גנַאגוצ ןשירַארעטיל רעדָא ןשידירוי
 םתס טצענערגַאב טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,גנוי רעייז ,גנוי ןעוועג ןַאד רימ
 ןשידיי םעד ןיא טרעדילגעגנייא ךיז ןבָאה רָאנ ,ןטכירַאב ןביירש וצ
 .ןעמעלבָארּפ ערעווש ענייז עלַא טימ ןבעל

 ןיא טייקיטעט ןיימ ןופ דָאירעּפ רעד זיא ךעלנעזרעּפ רימ רַאפ
 -ינוא-סנבעל ןיימ ןעוועג זיא סע .עימעדַאקַא ןַא שממ ןעוועג טכירעג
 עניילק ןוא עסיורג יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוק ןכרוד טעטיסרעוו
 רעד ןופ ןוא ,קיטילָאּפ רעד טימ .ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ ןעמעלבָארּפ
 -רעּפ עשילוּפ עטסערג יד טימ טקַאטנָאק ַא ןּפינקנָא ךרוד טייז רערעדנַא
 ןכרוד טרישרַאמכרוד ןבָאה סָאװ ,טיצ רענעי ןופ ןטייקכעלנעז
 רעוו ןוא רעגָאלקנָא סלַא רעוװ ,רעטגָאלקעגנָא סלַא רעוו ,לַאז-סטכירעג
 רעדָא ןשיטילָאּפ ןקיטכיו ַא ןופ רערעהוצ רעדָא תודע סלַא זיולב
 עכָאּפע רעקיזָאד רעד ףיוא טקוק ןעמ ביוא .סעצָארּפ ןכעלטפַאשלעזעג
 ןיא טינ זַא ןלעטשטסעפ ךיוא ןעמ ןעק טקנוּפדנַאטש ןשירָאטסיה ןופ
 ,רימ ןבָאה םינינע עשידיי ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ,לַאפ ןייא
 עיּפשמ ןטקַאטנָאק עכעלנעזרעּפ יד ךרוד טנעקעג ,ןטסילַאנרושז עשידיי
 יַאבכיילג יו טליפעג ךיז ןבָאה רימ .ללכה תבוטל ןכַאז עסיוועג ןייז
 עלַא ףיוא דנַאל ןיא טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדילגטימ עטקיטכער
 .ןבעל ןכעלטנפע ןופ ןטיבעג

 טנָאמרעד סָאװ ,דליב ַא ךיז טניפעג ןוויכרַא עשידיי יד ןיא ּווו--ץעגרע
 רָאי ןופ טמַאטש דליב סָאד .ןלױּפ ןיא סעצָארּפ ןשידיי ןשירָאטסיה ַא
 םייחה-תיב ןפיוא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא סע ןוא 1922 רעדָא 1
 תעב זיא סָאװ ,ָאריּפַאש םייח ברה שודק םעד ןופ רבק םייב קצָאלּפ ןיא
 רעטנוא טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ המחלמ רעשיטעיווָאס-שילױוּפ רעד
 .ןָאיּפש רעשיטעיווָאס ַא ןעוועג זיא רע זַא גנוקידלושַאב רעשלַאפ רעד
 טייקכעלטנעפע עשידיי עצנַאג יד ןוא םייס ןיא ןטַאטוּפעד עשידִיי יד
 טסּוװעג ןבָאה רימ לייוו ,סעצָארּפ םעד ןופ עיזיווער ַא טרעדָאפעג טָאה
 עלַא ןופ .טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ קידלושמוא זיא בר רעד זַא
 ןופ עיזיוער רעד וצ קצָאלּפ ןייק ןרָאפעג רימ רָאנ ןענעז ןעגנוטייצ
 ןשירעטילימ ןכרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,טּפשמ םעד
 רבק םייב ןעייטש סע :טּפשמ םעד ןופ רכז ַא ןבילברַאפ זיא .טכירעג
 דרַאנרעב ,ןרָאהנײא ןרהא : ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש יד שודק םעד ןופ
 -וינ ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעד ןעוװעג זיא סָאװ) רעגניז .י .י ,רעגניז
 -לעקניפ םייח ןוא ווָאקרוט קרַאמ ,ןָאזשואי .ב ,('סטרעוורָאפ, רעקרָאי
 סָאװ ,"קצָאלּפ סקנּפ, ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא זיא דליב סָאד .ןיימש
 רעד ךָאנ טכעלטנפערַאפ ןבָאה עניטנעגרַא ןיא טײלסדנַאל רעקצָאלּפ יד
 .המחלמ

 םעד רעביא טּפשמ םעד ןענָאמרעד ָאד ךיא לי לַאפ ןטייווצ סלַא
 טָאה רעכלעוו ,יקסמָאדַאיװעינ שויגילע רָאסעּפָארּפ-טסנוק ןשיליוּפ
 םעד ןיא גנולעטשסיוא רעכעלרעי רעד ןופ גנונעפערעד רעד תעב
 -יזערּפ-הכולמ ןשיליוּפ ןטשרע םעד ןסָאשרעד ייזומ-טסנוק רעװעשרַאוװ
 טלייוװעג זיא רע סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ,שטיווָאטורַאנ לעירבַאג טנעד
 ףןרָאטַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד עשידיי ןופ ןעמיטש יד טימ ןרָאװעג
 ,לייטרוא רעד ןוא טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא יקסמָאדַאיװעינ

 יוא זיא ,גרעבנעזירַאּפ רוחב ןשידיי םעד טימ לַאפ ןיא יוװ טקנוּפ 0
 ןופ ףיולרַאפ םעד .לעדַאטיצ רעװעשרַאװ רעד ןיא ןרָאװעג טריפ
 ןַאד ,ןעמױבלעּפַא .מ .י טימ ןעמַאזוצ ,ךיא בָאה טּפשמייקסמָאדַאיװעינ
 .?טנעמָאמ, ןיא ןבירשַאב ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ טנעדוטס ַא

 ערעדנַא ךס ַא רעייז ,ךס ַא ןשיווצ ,ןענָאמרעד וצ ךָאנ טניול סע

 ,"טּפשמ רעקסירב, םענעפורעג-יױזַא םעד .,ןסעצָארּפ עשילוּפ עסיורג

 -קיטכיו יד קנַאב-סגנוקידלושַאב רעד ףיוא ןסעזעג ןענעז סע ּוװ
 -יקסדוסליּפ םוצ עיציזָאּפָא ןיא ןעוועג ןענעז סָאװ רעריפ עשיטילָאּפ עטס
 -ןרעיוּפ ןוא רעטסינימ-רעימערּפ רעקילָאמ-ליפ רעד רעטנורעד ,םישזער
 -רעביל ןַאמרעה רעריפ עשיטסילַאיצָאס יד ,סָאטיװ יטנעצניוו רעריפ
 ןטיײרפַאב ןיא רעטסינימ-ןרעניא רעטשרע) יקצילרַאב טרעברָאנ ,ןַאמ
 -עציוו .וועג ,רעריפ רעשילױטַאק רעד ,שָאקלָאיצ ווַאלסינַאטס ,(ןליוּפ
 .ערעדנַא ייר ַא ןוא יטנַאפרָאק ךעיציָאװו רעימערּפ

 רָאנ ,עשרַאװ וצ זיולב טצענערגַאב טינ ךיז טָאה טעברַא רעזדנוא
 יד ןיא ןסעצָארּפ עשיטילָאּפ עסיורג ףיוא ןרָאפעג ךיוא ןענעז רימ
 רעשידיי רעד זַא ןטלַאהעג ןבָאה רימ לייוו ,דנַאל ןופ ךעלעקניוו עטסטייוו
 ךרוד ןבירשעג ןטכירַאב ןענעייל ףרַאד ןוא ןסיוו ץלַא ףרַאד רענעייל
 ןטכולַאב עכלעוו ןוא יורטוצ טָאה רע עכלעוו וצ ,ןטסילַאנרושז "ענייז,
 .סערעטניא עשידיי יד ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ךיוא םינינע יד

 -עג

 צ+

 טָאה 1920--1919 ןרָאי יד ןופ המחלמ עשיטעיוָאס-שילוּפ יד ןעוו
 ,ןעגנולדנַאהרַאפ-םולש יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז עגיר ןיא ןוא טקידנעעג ךיז
 עשידיי ייווצ ןבָאה ,דנַאטשוצ-המחלמ םוצ ףוס ַא טכַאמעג ןבָאה סָאװ
 ןייזייב ןלָאז יז זַא רעייטשרָאפ עטקעריד ערעייז טקישעג ןעגנוטייצ
 טקישעג זיא עבלַאװש ןתנ .ןעגנולדנַאהרעטנוא עקיזָאד יד ןביײרשַאב ןוא
 ."טנייה, ןופ רעגניז דרַאנרעב ןוא ?טנעמָאמ,, ןופ ןרָאװעג

 ייב "טנעמָאמ, ןופ רעיײטשרָאפ סלַא ןעוועג ךיא ןיב 1938 רָאי ןיא
 ַא ןוא גרעבסגינעק ןיא ןעגנולדנַאהרעטנוא-םולש עשיווטיל-שיליוּפ יד
 ןופ ,שירעפַאשז ןעוועג זיא טסילַאנרושז רעקידנביירש-שידיי רעטייווצ
 רעד ייב ןענעז ןדיײ-ןטסילַאנרושז .ענווָאק ןיא גנוטייצ רעשידיי רעד
 ןבָאה ייז רעבָא ,לָאצ עשּפיה ץנַאג ַא ןעוועג אקווד ץנערעפנָאק רעקיזָאד
 רימ .רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןעגנוטייצ עשידיי-טינ עסיורג ןטערטרַאפ
 רעטיירב רעד ףיוא שידיי ןיא ןעגנוטייצ יד רַאפ געוו םעד טנפעעג ןבָאה
 .ענערַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 -םולש רעגרעבסגינעק יד ןקידנערַאפ םייב ,רָאי םענעי ןיא
 ,סַארַאמעדלַאװ רעטסינימ-רעימערּפ רעשיווטיל רעד טָאה ,ץנערעפנָאק
 ןופ טסעשז סלַא ,דנַאל ןייז ןופ עיצַאגעלעד יד טרידיזערּפ טָאה סָאװ
 ,ןלוּפ טימ ןקידנעטשרַאפ וצ ךיז ןליוװ ַא ןופ ןזייוװַאב ןוא טפַאשטניירפ
 ןטסילַאנרושז עכעלטע גנוריגער ןייז ןופ טסעג עלעיציפָא סלַא ןטעברַאפ
 רענליוו רעטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא יז ןשיווצ .עטיל ןכוזַאב וצ ןליוּפ ןופ
 שטיװעקצַאמ ווַאלסינַאטס *ָאװָאלס, ןופ רָאטקַאדער-ףעש ,טסילַאנרושז
 -תולג רעשיליוּפ רעד ןופ רעטסינימ-רעימערּפ ןעוועג רע זיא רעטעּפש)
 ."טנעמָאמ , ןופ רעייטשרָאפ סלַא ,ךיא ןוא (ןָאדנָאל ןיא גנוריגער
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 ןבײרשַאב וצ רעיונעג לָאמַא טניולעג טלָאװ סע זַא ןייז ןעק סע
 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ גָארטיײיב ַא סלַא זיולב טינ ןדָאזיּפע עקיזָאד יד
 ףמַאק רעזדנוא ןופ טנעמוקָאד ַא סלַא ךיוא רָאנ עסערּפ רעשילױּפ-שידיי
 םעד ןופ ןטיבעג ענעדישרַאפ יד ףיוא גנוקיטכערַאבכײלג רעד רַאפ
 עמעט רעד וצ טינ רעבָא טרעהעג סָאד .ןבעל ןשיטילָאּפ-ךעלטנפע
 .טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ

 עטקעריד יד ךרוד ןטערטרַאפ ןעוועג ןענעז ןעגנוטייצ עשידיי יד
 ןיא .עווענעשז ןיא דנוב-רעקלעפ םעד ןופ סעיסעס עלַא ןופ רעייטשרָאפ
 רעשיטילָאּפ רעטנַאקַאב רעד ןרָאפעג ?טנעמָאמ,, ןופ זיא ןרָאי עטשרע יד
 םעד רָאנ ןטערטרַאפ רע טָאה רעטעּפש ,עבלַאװש ןתנ רָאטַאטנעמָאק
 ךיא ןיב רָאי 8 ןופ ךשמ ןיא ןוא "דנָאלגעשּפ שַאנ; ןשידיי-שיליוּפ
 ןופ רעייטשרָאפ סלַא סעיסעס עקיזָאד יד וצ עוװענעשז ןייק ןרָאפעג
 עווענעשז ןיא ןעוו .1922 רָאי ןיא ןעשעג זיא עקיבלעזסָאד ."טנעמָאמ,
 סָאװ ,גנונפָאװטנַא ןגעוו ץנערעפנָאק-טלעוו עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא
 .טכַארבעג טינ ןטַאטלוזער םוש ןייק רעדייל טָאה

 'מ זופ רעדליּב ןּוא זעטבירעב
 : צד שטארג 18 זיירפ םסז ן)טחמטח

 זיד8 סט עב אטא
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 46 הצתצפס ןצאמ "קב ןַא ן .ז"צרת דא ב"כ .פ"קו 'פ ;םעמנאכ ,םע-ציר

 ןבָאה קיטילָאּפ-דנַאל רעד ןיא ךיוא זַא ,ןבעגוצוצ קירעביא
 ןיא ייס עסערּפ רעשיליוּפ רעד טימ ךיילגוצ טקילײטַאב וויטקַא ךיז רימ
 ןבירשעג ןבָאה רימ .טַאנעס םעד ןוא םייס ןיא ייס ,טַאר-ןלַאּפיצינומ םעד
 ךיוא רָאנ ןטַאבעד יד ןופ ףיולרַאפ םעד ןגעוו ןטכירַאב יד רָאנ טינ
 טעװ ןעמ ןעוו ןענָאמרעד וצ קיטכיוו לעיצעּפס זיא סָאד .ןרַאטנעמָאק
 טרעוורַאפ טָאה רוזנעצ-עסערּפ עשיליוּפ עגנערטש יד זַא ,טכַא ןיא ןעמענ
 יד .דנַאל ןיא ןשינעעשעג עשיטימעסיטנַא בור םעד ןגעוו ןביירש וצ
 עקיזָאד יד ןופ יירפ ןעוועג רעבָא זיא טנעמַאלרַאּפ םעד ןופ ענובירט
 עשידיי יד ןופ ןטירטסױרַא עפרַאש יד ךרוד .ןעגנוצענערגַאב-רוזנעצ
 סעיצַאלעּפרעטניא ןוא סעדער ערעייז ךרוד ,ןרָאטַאנעס ןוא ןטַאטוּפעד

 ווָאקרוט קרַאמ

 תולווע יד ןגעק יירשעג-ייו רעשידיי רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא
 דצמ טרירעלָאט טָאה יז סָאװ רעדָא ןעגנַאגַאב זיא אפוג טכַאמ יד סָאװ
 עשידַיי ןיא ןטכירַאב יד ךרוד .ןּפורג ןוא ןעײטרַאּפ עשיטימעסיטנַא יד
 םוצ ןעמוקעג טסעטָארּפ ןוא יירשעג-ייוו רעקיזָאד רעד זיא ןעגנוטייצ
 ןיא ייס אפוג דנַאל ןיא ייס טייקכעלטנפע רעשידיי רעד רַאפ קורדסיוא
 סָאװ טסּוװעג טשינרָאג ןדִיי ןטלָאװ ןטכירַאב עקיזָאד יד ןָא .דנַאלסיױא
 .ייז םורַא ןוא יז טימ רַאפ טמוק סע

 לטעטש רעדָא טָאטש ַא ןיא ןעוו זַא ,ןענָאמרעד ךיוא ףרַאד ןעמ
 ןעמָארגָאּפ שממ לָאמטּפָא ,ןעורמוא עשיטימעסיטנַא ןעמוקעגרָאפ ןענעז
 ןיהַא ךיילג ןענעז ,סַאג ןיא ןײגוצסױרַא טַאהעג ארומ ןבָאה ןדיי ןוא
 ןיק טימ ךיז קידנענעכער טינ ןוא ןטסילַאנרושז עשידיי ןעמוקעג
 לטעטש טרימָארגָאּפ ַא ןיא ךוזַאב ַאזַא סָאװ ,ןרַאפעג עכעלנעזרעּפ םוש
 יד טקיטומרעד סע טָאה -- ,ןבָאה טנָאקעג טָאה ,ןדיי ענעקָארשעצ ןשיווצ
 .ןבעל לַאמרָאנ רעייז וצ ןרעקקירוצ ךיז ןפלָאהעג ייז ןוא ןדיי

 עכלעזַא ייר עצנַאג ַא ןכוזַאב וצ ןעמוקעגסיוא זיא ךעלנעזרעּפ רימ
 יפ ױזַא ךָאנ וליפא ,ןצַאשּפָא טוג ןעק ךיא ןוא םיבושי עטרימָארגָאפ
 ןַײמ ךרוד טצישַאב .טַאהעג טָאה סָאד גנוטיײדַאב ַא רַאפ סָאװ ,ןרָאי
 ךיא בָאה רעבעגטכירַאב רעשירַאטנעמַאלרַאּפ סלַא עטרַאק-ןטסילַאנרושז
 ךיוא רָאנ ,םָארגָאּפ םעד ןופ תונברק עשידיי יד טימ רָאנ טינ טדערעג
 יד ףיוא טקריװעג קידלַאװעג טָאה סָאד .טכַאמ רעלַאקָאל רעד טימ
 לָאר יד ןצַאשּפָא טנעקעג טָאה סָאװ ,טנגוי רעד ףיוא טרפב ןוא ןדיי
 ןקידייטרַאפ םייב טסילַאנרושז ןשידיי ַא ןופ ןוא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ
 .ןסערעטניא ערעייז ןוא דובכ רעייז

 עלופ יד ןעניפעג טנעקעג ךוזַאב ַאזַא טָאה קידנעטש טינ ,תמא
 טינ וצרעד טָאה רוזנעצ יד לייוו ,ןטכירַאב-סגנוטייצ יד ןיא גנולגיּפשּפָא
 עכלעזַא ּוװ ןעגנוטייצ יד טריקסיפנָאק ךיילג טָאה ןעמ .טזָאלרעד
 ךָאד ןענעז ןרַאלּפמעזקע עקינײא רעבָא .ןענישרעד ןענעז ןטכירַאב
 ,טקַאפ רעד זיא רעקיטכיוו ךָאנ זיא סָאװ ןוא רענעייל םוצ ןעגנַאגרעד
 -ױזַא .דנַאלסיוא ןייק ,ןגעוומוא ןוא ןגעוו ךרוד ,ןעגנַאגרעד זיא סע זַא
 עשיליוּפ יד טימ רָאפ טמוק סע סָאװ ,טסּוװרעד טלעוו יד ךיז טָאה םורַא
 .ןדיי

 רענעי רעדָא רעד ןופ זיולב עגַארפ ןייק טינ זיא סָאד :רעדיו ןוא
 ,"גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ ,"טנייה, ןופ יצ ?טנעמָאמ, ןופ ,גנוטייצ
 ןופ וליפא יצ ,?סערּפסקע רעזדנוא, רעדָא "טַאלבגָאט ןשידיי; ןופ
 ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ןעגנוטייצ עשידיי יד
 עשידיי עכיײרלָאצ יד רָאג רעדָא ,גרעבמעל ןוא עקָארק ,עשרַאװ ןיא
 ,ענליו ,שזדָאל :ץניװָארּפ רעשילױוּפ רעסיורג רעד ןיא ןעגנוטייצ
 ןיא ןעגנוטיײצגָאט ןענישרעד ךיוא ןענעז סע ּוװ ,ענדָארג ,קָאטסילַאיב
 זיא סע .טעטש-ץניװָארּפ ערעדנַא ןיא רעטעלבנכָאװ ליפ יד רעדָא שידיי
 קיטסילַאנרושז רעשידיי רעד ןופ ןוא ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיי ןופ יי ַא
 .ללכב

 ןעוועג ןענעז ןטסילַאנרושז טשידיי יד זַא ןרעו טנָאמרעד ךיוא לָאז
 -ןטסילַאנרושז עשיליוּפ ענײמעגלַא יד ןופ רעדילגטימ זיולב טשינ
 יד ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ יד וצ טרעהעג ךיוא ןבָאה ייז רָאנ ,ןדנַאברַאפ



 "טנעמָאמ רעד,

 עשוהי ר"ד .ןטכילפ עלַא ןוא טכער עלַא טימ ןדנַאברַאפ-ןטסילַאנרושז
 ערעדנַא ןוא עבלַאװש ןתנ ,רעגניז דרַאנרעב ,ןַאמטפעה ףסוי ,בילטָאג
 -ניא ענעדישרַאפ ףיוא ןטסילַאנרושז עשידיי יד ןטערטרַאפ ךיוא ןבָאה
 םעד ןופ ןטַאגעלעד סלַא ןוא ,ןסערגנָאק-ןטסילַאנרושז עלַאנָאיצַאנרעט
 קידנעטש רעבָא יײז ןענעז ןטסילַאנרושז יד ןופ דנַאברַאפ-דנַאל
 -ייטרַאפ ןוא ןטסילַאנרושז ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ סלַא ןטערטעגסױרַא
 -ַאנרושז ןופ ןלַאװ ייב ,ןעמיטש ערעזדנוא ןופ .דובכ ןשידיי ןופ רעקיד
 ָאי לָאז סע רעװ קיגנעהּפָא ןעוועג לָאמטּפָא זיא ,ןעגנוטלַאװרַאפ-ןטסיל
 ןענעז ןטסילַאנרושז עשידיי סלַא .גנוטלַאװרַאפ ַא ןיא טינ רעוו ןוא ןיירַא
 -רַאפ-ןטסילַאנרושז ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ רעדילגטימ ןעוועג ךיוא רימ
 .דנַאב

 ַא טימ ןדנוברַאפ ןעװעג גנַאלנרָאי ןענעז סָאװ ןשטנעמ רַאפ
 גנוטייצ רעד ןופ ןדָאזיּפע עכעלטכישעג יד ןלײטוצּפָא רעווש זיא גנוטייצ
 עדייב ןשיװצ ןצענערג יד .תונורכז עכעלנעזרעּפ-ןייר יד טימ אפוג
 תונורכז עכעלנעזרעּפ יד רעבָא .ןדניוװשרַאפ ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןזומ
 .גנוגעוװַאב רעדעי ןופ עטכישעג יד לָאמטּפָא ןענעז

 ןייא ןופ ."טנעמָאמ; רעד טריטסיזקע טָאה רָאי קילדנעצ יירד
 ןשידיי ןופ קיגַארט רעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןעוועג גנוטייצ יד זיא טייז
 יד ףיוא זיורבפיוא ןלופמור ןייז ןופ טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,ןבעל

 עשידיי סָאד .קנַאדעג ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ ןטיבעג ענעדישרַאפ
 יד .ןײזטסּוװַאב-ליצ ןוא סָאטַאּפ טימ לופ ,לופרילָאק ןעוועג זיא ןבעל
 ןבָאה יז .טיבעג ןקיזָאד ןפיוא ןגָארטעגיײב ליפ ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי
 .טייקיברַאפליפ עקיזָאד יד טרעכיײרַאב

 טרפב ,ןלוּפ ןיא גנוטייצ עשידיי ַא זַא ,טגָאזעג רעירפ בָאה ךיא
 .סעיצוטיטסניא ןעוועג ןענעז ,עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עסיורג יד
 לייוו .ײרעמירַאב רעדָא גנוביירטרעביא םוש ןייק ָאטשינ ןירעד זיא סע
 ויא טסיצילבופ ַא סָאװ טימרעד טנגונגַאב טינ ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ יד
 ןַא ןיא ,וויטַאיציניא עכעלטפַאשלעזעג עסיוועג ַא טימ ןעמוקעגסױרַא
 ןעמ טָאה טייקידנעווטיונ רעשיפיצעּפס ַא ןופ טנעמָאמ ןיא רָאנ ,לקיטרַא
 יד טריזילַאער ןּוא םינקסע ןופ גנוטַארַאב ַא עיצקַאדער ןיא ןפורעג
 םענעבעגעג םעד ןופ טָאבעג ןטיול ןפוא ןטקעריד ַא ףיוא וויטַאיציניא
 רַאפ ןעגנולמַאזטלעג עסיורג טריפעגכרוד ךיוא טָאה ןעמ .טנעמָאמ
 .ןשינעפרעדַאב עלַאנָאיצַאנ-ןיײמעגלַא ןוא עלַאקָאל

 : ןליּפשייב ,עקיטכיוו ץנַאג רעבָא ,עניילק עכעלטע
 ןבָאה לארשי-ץרא ןיא 1929 רָאי ןיא םָארגָאּפ ןשיבַארַא ןכָאנ

 ףיוא טרימַאלקָארּפ ,"טנייה, רעד ןוא "טנעמָאמ, רעד ,ןעגנוטייצ עדייב
 ןעמ .ענעטילעג-םָארגָאּפ יד תבוטל גנולמַאז-טלעג ַא ןפוא םענַאטנָאּפס ַא
 .טלעג ןעלמַאז רעמ טעװ גנוטייצ עכלעוו טרירוקנָאק וליּפַא טָאה

 טריפעגכרוד זיא סָאװ עיצקַא-ספליה רעד עגונ זיא עקיבלעז סַאד

 גנורעקלעפַאב עמערָא יד ןעוו ןרָאי-רעטניװ ענעי ןופ םענייא ןיא ןרָאװעג
 -עגמוא ןענעז רעדניק ךס ַא ןוא טסערפ יד ןופ ןטילעג ךעלקערש טָאה
 ייב טרינעוװרעטניא "טנעמָאמ, רעד טָאה .רעגנוה ןוא טלעק ןופ ןעמוק
 וצ ןלױק טרָאּפסנַארט ַא םניחב ןעמוקַאב ןוא טעטילַאּפיצינומ רעד
 ןעמ .טײקמערָא רעשידיי רעד ןופ ןבוטש-םעדיוב ןוא רעלעק יד ןעמערַאװ

 טנעקעג טָאה ןעמ עכלעװ טימ ןטרַאק עלעיצעּפס ןבעגעגסױרַא טָאה
 ןיב ךיא יו קנעדעג ךיא .ןטקודָארּפ-זייּפש ךיוא ןוא ןליוק יד ןעמוקַאב
 רעד ןופ ךעלסעג יד רעביא ןרָאפעגמורַא רואינש .ז רעטכיד ןטימ
 ןוא זייּפש יד ןלייטעצ ךעלנעזרעּפ ידכב טיײקמערָא רעשידיי רעװעשרַאװ
 ןבָאה רימ .ווא.א ענלַאמכָארק ,עקסינ ,עשטָאמס ףיוא ןטרַאק-ןליוק
 עטכייפ ןוא סמעדיוב יד ףיוא ןגיטש ערעטצניפ רעביא טרעטעלקעג
 עשיגַארט יד ןופ רעצ ןופ טמעלקעג טָאה ץרַאה סָאד ןוא סערָאנ-רעלעק
 ףטנעמָאמ עקיזָאד יד ןיא טבעלעגרעביא ןבָאה רימ סָאװ סענעצס
 טרעדלישעג רעטעּפש ןפוא ןטפַאהרעטסיײמ ַא ףיוא סע טָאה רואינש .ז

 רואינש ןמלז

 טכעלטנפערַאפ ,רעקִיַאזָארּפ ןוא טעָאּפ
 "טנעמָאמ , ןיא ןעגנופַאש ענייז

 רעד ןוא ,"טנעמָאמ, ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ לקיטרַא ןַא ןיא
 יספליה יד זַא טקריװעגטימ ךס ַא ,קפסיילב ,טָאה לקיטרַא רעקיזָאד
 .ןרעו טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ לָאז עיצקַא

 ןגעװ ןעגנוטַארַאב עיצקַאדער רעד ןיא ןפור ךיוא טגעלפ ןעמ
 עכלעוו ןגעו םינינע עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ ענײמעגלַא
 עכלעוו ןגעוו רעבָא ןביירש טפרַאדעג טינ רעדָא טנעקעג טינ טָאה ןעמ
 .טרימרָאפניא ןייז ןוא ןרימרָאפניא טפרַאדעג טָאה ןעמ

 טָאה גנוטייצ עדעי סָאװ ,קנַאדעג ןשידיי ןופ טסייג רעקיזָאד רעד
 -רעביא ךיוא ךיז טָאה ,ןפוא םענעגייא ריא ףיוא לָאמטּפָא טלעטשעגרָאפ
 רעטערקנָאק ןייא .טנעוו-עיצקַאדער יד ןופ ןעמַאר יד רעסיוא ןגָארטעג
 עטכישעג רעשידייײשילוּפ רעד ןיא ןלַאפ עכעלנע ליפ ןופ ,ליּפשייב
 : תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ

 זיא דנַאלשטיײד ןיא ןכָארבעגסױא זיא הפיגמ-רעלטיה יד ןעװ
 ,ײטרַאּפ עדעי לָאז תוביס ענעדישרַאפ בילוצ זַא ,ארומ ַא ןענַאטשטנַא
 רעדָא עצנַאג ,ןשטנעמ עטַאווירּפ ןופ עּפורג וליפא ןוא גנוגעװַאב עדעי
 סָאװ עיצקַא ןַא ןופ וויטַאיציניא יד ךיז ףיוא ןעמענ טינ ,םינקסע עבלַאה
 ןגעק טנָארפ ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןטקיניײארַאפ ַא רַאפ ךעלדעש ןייז ןעק
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 ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא קורדסיוא םוצ טלוב ןעמוקעג זיא סָאד .םזיצַאנ
 סָאַאכ ַא ןדיימוצסיוא ָאזלַא ידכב .ןעגנוטייצ עשידיי עכעלרעגריב יד
 דנַאברַאפ-ןטסילַאנרושז רעשידיי רעד טָאה ,טיבעג ןקיזָאד םעד ףיוא
 -ןטסילַאנרושז ןשיליוּפ םענײמעגלַא ןופ עיצקעס ַא ןעוועג זיא סָאװ)
 גנולמַאזרַאפ ַא 13 עקצַאמָאלט ףיוא ןייארַאפ .טיל ןיא ןפורעג ,(דנַאברַאפ
 ןטפַאשרעּפרעק עשימָאנָאקע ,ןעײטרַאּפ עשידיי עלַא ןופ רעריפ יד ןופ
 ןפַאש וצ ייז ףיוא ןעגנווװצעגפיורַא ןוא ,םינקסע עכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא
 ןדיי ףיוא תופידר יד ןגעק טנָארפ ןשידיי-לַאנָאיצַאנ ןטקינייארַאפ ַא
 בילוצ ןבָאה סע ןכלעוו וצ ,טעטימָאק ןקיזָאד םעד ןופ .דנַאלשטייד ןיא
 עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןסָאלשעגנָא טינ ךיז םימעט עלעיּפיצנירּפ
 עטקינייארַאפ יד .ןעײטרַאּפ "ןויצ-ילעוּפ, עדייב ,"דנוב;) ןעגנוריּפורג
 ןרַאפ רוקמ רעד ןעװעג ךיוא זיא ,(.לגד.א ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס
 סָאװ ,דנַאלשטײד-יצַאנ ןגעק טָאקיָאב ןשימָאנָאקע םעד ןרימַאלקָארּפ
 ןעמ יצ תוקיפס טַאהעג ןבָאה םינקסע עכעלטפַאשטריװ עשידיי עסיוועג
 גנולעטש עכעלטייהנייא יד רעבָא .ןריזילַאער ןינע ןרעוװש ןימ ַאזַא ןָאק
 שממ טָאקיָאב ןקיזָאד םעד טָאה ןעגנוטייצ עכעלרעגריב עשידיי יד ןופ
 טָאקיָאב םעד טָאה סָאװ ,דיחי ןדעי טפמעקַאב ףרַאש ןוא ןעגנוווצעגפיוא
 .ןכָארבעג וליפַא רעדָא ןכערב טלָאװעג ןסערעטניא עכעלנעזרעּפ בילוצ

 ןלױּפ ןיא ןזעוו:סגנוטייצ ןשידיי ןופ חוכ רעד ןעװעג זיא סָאד
 .תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ

 תונורכז לטיּפאק א

 ןַאהַאק (קרַאמ) ריאמ ר"ד

 םעד ןצַאשּפָא םייב תועד-יקוליח יד בילוצ

 ,"טנעמָאמ , ןופ עטכישעג רעד ןיא ּפַאטע ןטצעל

 ,ןַאהַאק (קרַאמ) ריאמ ר"ד ןופ לקיטרַא םעד ָאד רימ ןעגנערב
 ,יד יו שרעדנַא זיא גנוניימ ןייז סָאװ

 .ןטעברַא עקידרעירפ יד ןיא קורדסיוא םוצ טמוק סָאװ

 עיצקַאדע ר

 ליוו ךיא ןוא ?טנעמָאמ, ןופ רָאטקעריד רעטצעל רעד ןעוועג ןיב ךיא
 טייצ רענייז טָאה סָאװ ,גנוטיצ רעד ןופ השרּפ יד ןטכיײלַאב
 זיא יז .עשרַאװ ןיא טײקכעלטפַאשלעזעג עשידיי יד טמערוטשעגפיוא
 עשיטילָאּפ יד ןפָארטעגפיונוצ ךיז ןבָאה סע ּוװ ,טקנוּפ-ןערב רעד ןעוועג
 ,תוחוכ עכעלטפַאשטריוװ יד ךיוא ךעלגעמ ןוא ,עכעלטפַאשלעזעג ןוא
 עריא ןוא ,םוטנדיי ןשילוּפ ןופ ןבעל ןטימ טריפעגנָא ןבָאה סָאװ
 יד ןופ זיירק םעד ץוחמ ךיוא ןרָאװעג טרעהעג ןענעז ןעגנַאלקּפָא
 רימ טמוק לָאמטּפָא .טקעריד גנוטייצ רעד עגונ ןעוועג ןענעז סָאװ ,םינינע
 ,םורַא ױזַא ,יאדכ זיא'ס ןוא טנייה ךיוא ןעגנַאלקּפָא יד טָא ןרעה וצ סיוא
 ןריובעג זיא השרּפ יד טָא ןכלעוו ףיוא טנורגרעטניה ןגעוו ןלייצרעד וצ
 .ןרָאװעג

 קנעדעג ךיא ןכלעוו ןיא עגר רעד ןופ ?טנעמָאמ, םעד קנעדעג ךיא
 טניוװעג ןבָאה רימ .סעקװעלַאנ ןופ רענעריובעג ַא ןיב ךיא .אפוג ךיז
 ,גנוטייצ רעד ןופ עיצקַאדער רעד רעביאנגעק ,45 רעמונ זיוה ןיא
 זױה ןיא ןעניוו רעבירַא רימ ןענעז רעטעּפש טייצ עסיוװעג ַא ןוא
 ליז רעטָאפ ןיימ .עיצקַאדער רעד ןופ טרָא-ץיז םוצ טנעָאנ ,40 רעמונ
 ןיא ןעזעג ןוא גנוטייצ רעד ןופ רענעײל עטשרע יד וצ טרעהעג טָאה
 רע טָאה טריסַאּפ סעּפע טָאה'ס ןעוו .רעבעגטַאר ַא ןוא טניירפ ַא ריא
 ןלייטטימ ןוא עיצקַאדער רעד ןיא ןײגנײרַא ףרַאד רע זַא ,טסּוװעג
 ףיוא ןדיי ערעדנַא ןעוועג גהונ ךיוא ךיז ןבָאה ױזַא .ענעעשעג סָאד ןגעוו
 ןכלעװ וצ סערדַא םעד גנוטייצ רעד ןיא ןעזעג ןבָאה ייז .סעקוװעלַאנ
 .הרצ ןוא החמש ןופ ןטייצ ןיא טעדנעוועג ךיז ןבָאה ייז

 רעד ףיוא עיצולָאװער ַא טריפעגכרוד טָאה שידיי ןיא עסערּפ יד
 עשיליוּפ סָאד טָאה ןרָאװעג טעדנירגעג זיא יז רעדייא .סַאג רעשידיי



 תונורכז לטיּפַאק ַא

 ןעוועג זיא סָאװ ,עסערּפ רעשיערבעה רעד ןגעוו רָאנ טסּוװעג םוטנדיי
 רענעי וצ .רעקעמשנייפ ,םיליכשמ ןופ זיירק ןגנע ןַא רַאפ טמיטשַאב
 סָאװ ,רוטַארעטיל-סקלָאפ רעד ןופ ןעגנופַאש יד ןענישרעד ןענעז טייצ
 ןעועג זיא עיצַאקילבוּפ רעייז ןוא ,שידיי ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא
 טקורדעג ,עסערּפ רעכעלגעט רעד וצ געוו םעד ןכערבכרוד ןימ ַא יו
 ןסַאמ עשידיי יד ךרוד ןרָאװעג טדערעג זיא סָאװ ,ךַארּפש רעד ןיא
 .עּפָאריײא-חרזמ ןיא

 חילצמ ןבָאה ייז ןגיטשעג ןענעז ןעגנוטייצ יד ןופ תוסנכה יד
 זיא טרעװ רעלַאער רעיײז סָאװ ,תובוח ערעייז ןלָאצַאב וצ ןעוועג
 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ סָאװ עיצַאלפניא רעד בילוצ ןלַאפעג
 ןענעז סָאד .ןטפעשעג עטוג טכַאמעג ןבָאה רעמיטנגייא-סגנוטייצ יד
 עיסעּפָארּפ רעד וצ ןעמוקעג קילעפוצ ןענעז סָאװ ,טייל-סטפעשעג ןעוועג
 טזיורבעגפיוא טָאה עיצַאלפניא יד רעבָא .ןעגנוטייצ ןבעגסױרַא ןופ
 ןוא ןרָאװעג קרַאטש זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד .רעטעברַא יד
 ןענעז עכלעוו ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד םורַא טרירטנעצנָאק ךיז
 -ומָאק יד ןופ --- זייוולייט ןוא ,"דנוב , ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעוועג
 ןיא סולפנייא ןסיועג ַא טַאהעג טָאה ןויצ-ילעוּפ יד ךיוא .ןטסינ
 -רַאפ ןבָאה ,ןעניירַאפ .ּפָארּפ יד .גנוגעוװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד
 -סגנוטייצ יד ןיא ןיול-סטעברַא םעד יבגל ןעגנורעדָאפ ערעייז טקרַאטש
 .ךיוה גונעג ויטַאלער ןעוועג םעד ןָא ךיוא זיא רעכלעוו ,סעיצקַאדער
 .דמעמ ןשימָאנָאקע ןרעכעה ַא טַאהעג ןבָאה רעטעברַא-סגנוטייצ יד

 יד ןופ טפלעה רֹעד ןיא ,טקידנערַאפ ךיז טָאה עיצַאלפניא יד ןעוו
 רעד ןופ טרָא ןפיוא ןוא ,טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ ןרָאי רעקיצנַאװצ
 -רקי ַא ןעוװעג זיא טלעג ןוא עיצַאלפעד יד ןעמוקעג זיא עיצַאלפניא
 ,טסַאל-תואצוה יד ןליפ ןביוהעגנָא ןעגנוטייצ יד ןבָאה ,תואיצמה
 ןגױצעגסױרַא ןבָאה ?טנעמָאמ , ןופ רעמיטנגייא יד .ייז ףיוא טגיל סָאװ
 -נוא רעייז ןיא טעברַא-טנַאה יד ןרענעלקרַאפ ףרַאד ןעמ זַא ,הנקסמ יד
 ןקירבַאפ עשטייד עסיורג יד טימ ןדנוברַאפ ךיז ןבָאה ייז .גנומענרעט
 ןריזינַאכעמ ןגעוו ןתמו-אשמ ַא ןריפ ןביוהעגנָא ןוא ןענישַאמ-קורד ןופ
 .עיצקודָארּפ יד

 ,ןענישַאמ עטסנרעדָאמ יד ןפיוקנייא ןגעוו ןתמו-אשמ םוצ לעלַארַאּפ
 רעמיטנגיא יד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ ערעדנַא ןרָאװעג טריפעג ןענעז
 ַא ףיוה ןטשרעטניה ןיא ןעיובסיוא ןגעוו ,38 יקוװעלַאנ ףיוא זיוה ןופ
 ןוא יירעקורד ענרעדָאמ יד ןעניפעג ךיז ןלָאז סע ןכלעוו ןיא ,ןינב םעיינ
 סעטָאלז ןענָאילימ ןופ האצוה ַא טימ ,ךעלקריוו ןוא .עיצקַאדער יד
 -ילעב יד ןעוו ."טנעמָאמ,, ןופ זיוה עיינ סָאד ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיִא
 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד זיא ,רעטעברַא ןקידניק טלָאװעג ןבָאה םיתב
 סע ןעמעוװ טעברַא רעד ןופ ןגָאזּפָא ןגעק שירָאגעטַאק ןעוועג ןייארַאפ
 תואצוה יד .גנומענרעטנוא רעד ןיא עטקיטפעשַאב יד ןשיווצ ןופ זיא
 טיײקכעלגעמ ןיק קידנבָאה טינ ןוא ןגייטש ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה
 םוצ טעדנעװעג ךיז רעמיטנגייא יד ןבָאה ,עסַאק יד ןריסנַאלַאב וצ
 .טפעשעג יינ ַא טגיילעגרָאפ ייז ןוא גנוטייצ רעד ןופ טעטימָאק-רעטעבלַא

 יז ןבָאה -- גנוטייצ רעד ןופ ץיזַאב ןפיוא רתוומ ןענעז רימ,
 ןייז ףיוא רעדעי ןטעברַא וצ ןייז ךישממ ןלעוװ רימ ןוא -- טגָאזעג

 ןריזינַאגרָא ןעמַאזוצ ןלעװ רימ .זדנוא טימ ןטעברַא טעװ ריא ןוא ,טמַא
 גנוטייל יד טנעה ענייז ןיא ןעמענרעביא לָאז סָאװ ,וויטַארעּפָאָאק ַא
 .גנוריפנָא-עיצקַאדער ַא ןוא גנוטייל ַא ןלייווסיוא ןלעוװ רימ .טפעשעג ןופ
 טנייה רעטעברַא ןרעכעה ַא ןופ ןיול רעד יװ ןייז טעװ ןיול רעזדנוא
 -רעטנוא יד ןריפ רַאפ תוירחא יד ןגָארט רימ ןלעוו ןעמַאזוצ ןוא ,גָאט וצ
 ןכרוד ןרָאװעג טלדנַאהַאב טסנרע רעייז זיִא גַאלשרָאפ רעד ."גנומענ
 .ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ

 -צעזעגמוא ןַא ןעוועג סָאד זיא ץעזעג ןשיליוּפ ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ
 ןַא וויטַארעּפָאָאק ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ טנָאקעג טינ טָאה ןעמ .טַאט עכעל

 יקסניטַאבַאשז באז
 רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ גיהנמ

 -רַאטימ רעקירָאיגנַאל .,גנוגעווַאב
 -- 1933 טניז ןוא "טנייה , ןיא רעטעב

 "טנעמָאמ , ןיא

 -ָאיצקודָארּפ ןוא ןלעיסנַאניפ ןסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,גנומענרעטנוא
 רעדָא טָארקנַאב ןרעלקרעד טזומעג ןעמ טָאה םדוק .טיציפעד ןלענ
 -יטסעווניא גונעג טָאה סָאװ ,טסיסנַאניפ ַא וצ גנומענרעטנוא יד ןפיוקרַאפ

 זיא וויטַארעּפָאָאק רעד .?טַאלב יינא ַא ןענעפע וצ ידכ ,לַאטיּפַאק-עיצ

 רעדעי .לַאטיּפַאק-עיציטסעווניא םעניילק רעייז ַא טימ ןרָאװעג טעדנירגעג
 ןפיוק וצ טעטכילפרַאפ ךיז טָאה רעטעברַא-סגנוטייצ יד ןופ רענייא
 גנומענרעטנוא רעד ףיוא תעב -- יטָאלז 100 ןופ טרעוװ ןיא עיצקַא ןַא
 טָאה ךיז רַאפ עיצקַאזנַארט יד .ןענָאילימ ןופ בוח ַא ןגעלעג זיא
 ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד דצמ עציטש רעד וצ ןעװעג הכוז
 .ןרָאװעג טרירטסיגער ךעלצעזעג זיא וויטַארעּפָאָאק רעד

 טפַאשרענגעק םוש ןייק ןעוועג טינ זיא טקעּפסַא ןשידירוי ןופ םגה
 ןטנַארעפַיל יד ןבָאה ,גנומענרעטנוא רעד ןופ ץיזַאב םעד ןרעדנע ןבילוצ
 קנעב יד ךיוא ןוא ,תובוח יד ןלָאצַאב ייז לָאז ןעמ ןרעדָאפ ןביוהעגנָא
 ףןטידערק ןלײטרעד םייב טייקיטכיזרָאפ סיורג ןזיװעגסױרַא ןבָאה
 עשיטימעסיטנַא יד ןוא עיצַאלפעד יד ןבָאה -- טייז רערעדנַא רעד ןופ
 -טריוו רעשיליוּפ רעד ןופ ןדיי יד ןסױטשעגסױרַא טָאה סָאװ ,קיטילָאּפ
 ןוא ,גנוטײרּפשרַאפ יד סָאמ רעניילק ןייק טינ ןיא טרענעלקרַאפ ,טפַאש
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 םעדצָארט .ןטיײקירעװש עלעיסנַאניפ רַאפ ןענַאטשעג זיא גנוטייצ יד
 םעדכָאנ .ָאוװינ-ןיול ןכיוה םעד טיהעגּפָא גנוטײל-וװיטַארעּפָאָאק יד טָאה
 עריא ןריפסיוא רעמ טנָאקעג טינ טָאה וויטַארעּפָאָאק ןופ עסַאק יד יו
 ."ןעלסקעוו ןביירש; ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,ןתובייחתה

 רעד זַא ,גנונימ רעד ייב ןעװעג זיא גנוטיײל-וויטַארעּפָאָאק יד
 וצ ןכעלגעמרעד טעװ סָאד ןוא ןייגייברַאפ טעװ סיזירק רעשימָאנָאקע
 טימ ךַאמּפָא ןַא ןבירשעגרעטנוא יז טָאה ךיילגוצ .תובוח יד ןלָאצַאב
 עשיטילָאּפ בילוצ "טנייה, םעד ןזָאלרַאפ טָאה רעכלעוו ,בילטָאג עשוהי ר"ד
 ןופ רָאטקַאדער ןשיטילָאּפ םעד יו טמיטשַאב םיא ןוא ,תועד-יקוליח
 רעד יוװ רערעדנַא ןַא ןעוועג דמעמ ןייז זיא ךַאמּפָא ןטיול .?טנעמָאמ,
 ןלייווסיוא ןגעלפ עכלעוו ,םירבח:-עיצקַאדער עקירעביא יד ןופ דמעמ
 -מָאק יד ןבעגעג םיא ןוא ?טעטימָאק-עיצקַאדער; םעד ךיז ןשיװוצ ןופ
 גנוטייצ יד ,רעמכָאנ ."רָאטקַאדער ןטלייװעגסיוא, ןַא ןופ ץנעטעּפ
 עריא ןופ םענייא ,ןענַאמטּפעה ףסוי לארשי-ץרא ןייק טקישעג טָאה
 ריא ןופ טמַא םעד טריפעגסיוא טָאה רעכלעוו ,ןרָאטקַאדער עטסנעעזעגנָא
 -ָאק ענייז ןביירשרעטנוא טגעלפ רע .לארשי-ץרא ןיא טנעדנָאּפסערָאק
 ןבעגעג טָאה עיצַאקילבוּפ רעייז ןוא "לאונמע, ןעמָאנ ןטימ ןצנעדנָאּפסער
 רעד ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד ןרעסערגרַאפ םוצ רעייטשייב ןטסנרע ןַא
 ,גנוטייצ

 ןַא ןעמוקַאב טָאה גנוטייצ רעד ןיא גנודנעוו עשיטסינויצ יד
 .טּפשמ-יקסװַאטס ןופ הפוקת רעד ןיא קורדסיוא םענעכָארּפשעגסױא
 ףיוא טלעטשעג ךיז דרָאמ-װוָארָאזָאלרַא ןופ השרּפ רעד ןיא טָאה ?טנייה;
 "טנעמָאמ; רעד טָאה ןגעקַאד ,גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןופ טייז רעד
 זיא געט ענעי ןיא .יקסניטָאבַאשז באז רַאפ ןטלַאּפש ענייז טנפעעג
 ריא ןוא ןדרָאקער עיינ וצ ןעגנַאגרעד גנוטייצ רעד ןופ שזַאריט רעד
 טּפשמ ןכָאנ .טרעסעברַאפ קרַאטש רעיײז ךיז טָאה בצמ-עסַאק
 יד ןוא ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא סַאג רעשידיי רעד ףיוא גנונַאּפש יד זיא
 זיא יז .ןלַאפ ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה גנוטייצ רעד ןופ גנוטיײרּפשרַאפ
 -עג זיא רע זַא ,ןטלַאהעג טָאה יקסניטָאבַאשז ןעוו רעמכָאנ ןלַאפעג
 תועד-יקוליח עשיטילָאּפ יד בילוצ עיצקַאדער יד ןזָאלרַאפ וצ ןעגנּוװצ
 ?שיצַאוקַאװע, רעד ןופ ןינע ןיא ןַאלּפ ןייז .גנוטייצ רעד ןוא םיא ןשיוװצ
 ַא ףױא ןפָארטעגנָא ךיז טָאה לארשי:ץרא ןייק םוטנדיי-תולג ןופ
 -ומָאק ,"דנוב, ,ןטסיקלָאפ) סקניל םעד דצמ טפַאשרענגעק רעשירָאגעטַאק
 .ויטַאגענ םיא וצ ןגיױצַאב ךיז טָאה ץנעגַא עשידיי יד ךיוא ןוא (ןטסינ
 רעד ןופ טיציפעד-עיצקודָארּפ רעד זיא ןרָאי רע-20 טפלעה רעד ןופ
 .ןגיטשעג קידלַאװעג גנוטייצ

 ןרָאװעג טקידיײלעגסיױא ןפוא ןטסנרע ןַא ףיוא ןענעז 1937 רָאי ןיא
 ןעלסקעוו יד ןפיוקרַאפ ןופ טידערק רעד) תורוקמ עלעיסנַאניפ יד
 ,סעקינטנעצָארּפ וצ ןדנעו טזמעג ךיז טָאה ןעמ .(?ףיולמוא ןיא;
 ייז טָאה וויטַארעּפָאָאק רעד סָאװ ,סעיטנַארַאג טרעדָאפעג ןבָאה עכלעוו
 ייוצ וצ טעדנעװעג ךיז טָאה "טנעמָאמ, רעד .ןעמוקכָאנ טנָאקעג טינ
 רעטסּוװַאב רעד ,יקסוועעשערעש לאכימ :םיסנרּפ עשידיי עטנַאקַאב
 תועּפשה עסיורג טימ ןַאמ-סטפעשעג ַא ,עדירפ ןַאילימיסקַאמ ןוא ,ריקנַאב
 ןיא רעטכיר יו טריטמַא ןבָאה ןענָאזרעּפ ייווצ יד טָא .גייוװצ-ריּפַאּפ ןיא

 ןַאהַאק (קרַאמ) ריאמ ר"ד

 ץעזעג ןשילוּפ ןטיול לַייװ ,טנעמַאטרַאּפעד-סלדנַאה ןופ טכירעג-זיירק
 עכעלרעגריב ייוצ ןוא רעטכיר רעלענָאיסעּפָארּפ ַא טּפשמעג ןבָאה
 רעיײטשרָאפ יו טמַא םעד טָא וצ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז סָאװ ,רעטכיר
 ןבָאה עדירפ ןוא יקסוועשערעש .ןזיירק עכעלטפַאשטריװ יד ןופ
 ןשיװצניא ןוא גנוטייל-סגנוטייצ רעד ןפלעה וצ ןליוװ ַא ןזיװעגסױרַא
 ידכ ,עמוס ענעעזעגנָא רעיײז ַא טגרָאבעג ייז ןופ רענייא רעדעי טָאה
 רעד ןופ גנוטייל יד יוװ םעדכָאנ ."טנעמָאמ,, ןופ םויק םעד ןכעלגעמרעד
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,טכירעג םוצ טעדנעוװעג ךיז טָאה גנומענרעטנוא
 -ערעש טפוש םעד רָאטקעּפסניא-רעטכיר ַא יוװ ןרינימָאנ וצ סולשַאב ַא
 יד ןרילָארטנָאק לָאז סָאװ --- ,טַאקָאװדַא ןַא יו -- ךימ ןוא ,יקסוועש
 .גנוריפנָא רעד ןופ טייקיטעט

 -ירוי רעד זַא ,טלעטשעגסיורַא ךיז טָאה רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע
 -עג טינ טָאה ,טכַאמעג טָאה גנוטייל-סגנוטייצ יד סָאװ ,טירש רעשיד
 סָאד טגײלעגּפָא תמא ןַא סָאװ טָאה טכירעג ןופ סולשַאב רעד .ןפלָאה
 תובוח יד ה"ד .,גנומענרעטנוא רעד ןופ תובוח עקידרוקמ יד ןלָאצַאב
 רעבָא .ןרָאטידערק .א .א קנעב יד וצ ,ןובשח ןדנפיול ןיא ןטנַארעפיל וצ
 ןענעז סע עכלעוו ףיוא ןעלסקעוו יד ןיא טקעטשעג טָאה בוח-רקיע רעד
 רענייק ןוא גנומענרעטנוא רעד ןופ רעטעברַא יד ןבירשעגרעטנוא ןעוועג
 יד טָא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד ןופ ןדיימרַאפ טנָאקעג טינ טָאה
 רעביירשרעטנוא יד ןגעק טירש ןייק ןעמעננָא טינ ןלָאז יז זַא ,ןעלסקעוו
 יד ןופ גנוכוזרעטנוא ןַא טָאה טייז רעדנַא רעד ןופ .ןטנַארישז ןוא
 עשידירוי ןזיװַאב ,טכירעג ןכרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,רעכיב
 סע ."ףיולמוא-לסקעוו, ןופ טַאטלוזער ןיא ןזיולב-עירעטלַאהכוב ןוא
 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא וװיטַארעּפָאָאק רעד זַא ,ןרָאװעג טקעדטנַא זיא
 רָאנ יװ הרירב ןייק ןעװעג טינ םורַא ױזַא זיא סע .ךעלצעזעגמוא
 םעד יװ טמיטשַאב ךימ טָאה טכירעג סָאד .טָארקנַאב ןגעוו ןרעלקרעד
 זיא טכירעג ןופ רָאטקעּפסניא-רעטכיר רעד .ןגעמרַאפ ןרעביא רָאטַארוק
 ,םעד בילוצ טלסּפעג ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסוועשערעש טפוש רעד ןעוועג
 ה רע סָאװ ,האוולה רעד טימ תוכיישב בוח:לעב ַא ןעוועג זיא רע סָאװ
 גנוטַארַאב םיא טימ טריפעג טָאה יז תעב גנוטייל-סגנוטייצ רעד ןבעגעג

 ,שטיװעשַאװעי ןרָאװשג טמיטשַאב זיא רעלָארטנַאק-רעטכיר ַא יװ
 יד ןופ רענייא ,ןלױּפ ןיא לעטרַאק-רעקוצ ןופ ףעש רענעזעוועג רעד
 רעד ןיא דמעמ םענעעזעגנָא ןַא טימ ןַאמ ַא ןוא ןטַאנגַאמ עטנַאקַאב
 -סיוא רַימ ןבָאה םיא טימ טעברַאנעמַאזוצ ןיא .טלעוו-סנַאניפ רעשיליוּפ
 ןפַאש ןוא גנומענרעטנוא יד גנַאג ןיא ןזָאל ןגעװ ןַאלּפ ַא טעברַאעג
 ןבָאה סָאװ תובוח יד ןלָאצַאב ןענָאק לָאז ןעמ ידכ ,דנָאפ ןלעיצעּפס ַא
 רעטעברַא יד ןבָאה ןַאלּפ םעד טָא טול .רעטעברַא יד ףיוא טעטסַאלעג
 ,םינמוזמ ןיא ןיול ןלַאנימָאנ רעייז ןופ טנעצָארּפ 50 ןעמוקַאב טפרַאדעג
 רעד ןרעוו ןפַאשעג טפרַאדעג טָאה טנעצָארּפ 50 עקירעביא יד ןופ ןוא
 ןדיײמרַאפ וצ ידכ ןרעװ טצונעגסיוא לָאז סָאװ ,דנָאפ רעטנָאמרעדנביוא
 .רעטעברַא יד ןגעק טירש עכעלטכירעג

 רעטנָאלּפעג ןשידירוי םעד ןענעכערוצסיוא טרָא סָאד זיא ָאד טינ
 וצ ידכ ,ןדניװרעביא טפרַאדעג טָאה ןעמ סָאװ ןטייקירעוװש יד ןוא
 -געמַאזוצ ןיא ,רדס םעיינ ַא קידנריפנייא רעבָא .ןַאלּפ םעד ןריזילַאער

 טָא
 .וע



 תונורכז לטּפַאק ַא

 טָאה רעטעברַא יד טימ ןוא םירבח-סגנוטייל ענעזעוועג יד טימ טעברַא
 .ליבַאטנער ןייז ךיוא ןָאק גנומענרעטנוא יד זַא ,טלעטשעגסיורַא ךיז
 טָאה ,גנוטייל-עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא טָאה בילטָאג עשוהי ר"ד
 ,עיצקַאדער רעד ןופ רבח ןליבַאטס ַא יו ןגרעבנירג יבצ ירוא ןדַאלעגניײא
 -ָאבַאשז באז טימ טעברַאנעמַאזוצ יד ןרָאװעג טיינַאב זיא ךָאנרעד ןוא
 ןענעז ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא ןגיטשעג זיא גנוטיײרּפשרַאפ יד .יקסניט
 -עיצקודָארּפ ַא טַאטשנַא .גנומענרעטנוא רעד ןופ תוסנכה יד ןגיטשעג
 ןעגנַאגרעד רימ ןענעז שדוח ַא סיטָאלז טנזיוט 15 ןופ ךיוה ןיא טיציפעד
 ,שדוח ַא סיטָאלז טנזיוט 25--20 ןופ ךיוה ןיא חויר-עיצקודָארּפ ַא וצ
 טָארקנַאב ןופ בצמ ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,גנומענרעטנוא יד ןוא

 -רעטנוא עטסקידנרירעּפסָארּפ יד ןופ רענייא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה
 .ןעגנומענ

 -רעטניה םעד עגונ זיא רופיס רעטנָאמרעדנבױא רעצנַאג רעד טָא

 יד ."טנעמָאמ, ןופ השרפ יד ןעמוקעגפיוא זיא סע ןכלעוו ףיוא ,טנורג

 ןגעק ףמַאק רעשיטילָאּפ רעפרַאש ַא יו רעמ ןעוועג טינ זיא אפוג השרּפ

 ףמַאק רעד .גנוטייצ רעד ןופ "גנושרעהַאב רעשיטסינָאיזיװער, רעד

 ןופ רעטנעצ ןיא ןענַאטשעג זיא רע ןוא גנַאל-םישדח טרעיודעג טָאה

 זיא טנעמָאמ ןסיוװעג ַא ןלױּפ ןיא טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד

 ןוא ,קיירטש רענײמעגלַא ןַא גנומענרעטנוא רעד ןיא ןכָארבעגסױא

 ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד רעבָא .געט 22 ןענישרעד טינ זיא גנוטייצ יד

 .רעטקַארַאכ ןשיטילָאּפ ַא טימ קיירטש ַא וצ רעטעברַא יד ןגיוװַאב

 רעייז ןריולרַאפ ןבָאה ,קיירטש ןשימָאנָאקע ןַא ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא
 יד ןופ ןיול רעד לייוו ,ןייז טנָאקעג טינ שרעדנַא רָאג טָאה סע .ליּפש
 ןענעז סָאװ ,םימכסה עלעיצעּפס ןיא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רעטעברַא
 ןרעטכייילרַאפ וצ ידכ ,רָאטקעּפסניא-רעטכיר ןכרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב
 ןעמַאר יד ןיא ,ןסעצָארּפ רַאפ יז ןציש ןוא רעטעברַא יד ןופ בצמ םעד
 יד .ןעלסקעוו ענעבירשעגרעטנוא יד טימ תוכיישב ןעגנורעדָאפ ןופ
 ןוא ךיז ןגעק ןטעברַא יז זַא ,טגייצרעביא ךיג ךיז ןבָאה אפוג רעטעברַא
 .ןרָאװעג טרידיווקיל זיא קיירטש רעד

 יד .גנוטייצ רעד ןופ הפוקת-ץנַאלג יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאד

 ןעײרדסױרַא ךיז ןלעוװ ייז זַא ,ןביולג ןביוהעגנָא ןבָאה רעטעבלַא
 -הסנרּפ ןקידובכב ַא ןרעכיזרַאפ קיטייצכיילג ךיז ןוא תובוח יד ןופ
 טָא וצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ךורבסיוא רעד .רוקמ
 בורח ךיוא טָאה םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ ןברוח רעד .ןעגנונעפָאה יד
 םעד ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ,ןעגנומענרעטנוא עלערוטלוק ענייז עלַא טכַאמעג
 עשטייד יד זַא ,טסּוװרעד ךיז ךַיא בָאה המחלמ רעד ךָאנ ."טנעמָאמ;
 יז טָאה ,גנוטייצ רעד רַאפ ןענישַאמ יד טלעטשעגוצ טָאה סָאװ ,קירבַאפ
 טלָאצַאב טינ ןענעז סָאװ ,תובוח יד ןופ ןובשח ןפיוא קירוצ ןעמוקַאב
 ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא ןישַאמ-קורד עסיורג יד .ןרָאװעג

 גרעבנירג יכצ ירוא

 "טנעמָאמ , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער
 הפוקת רעטצעל רעד ןיא

 גנוטייצ רעד ןופ

 רעשיקלעפ, ןשיצַאנ םעד טקורדעג ריא ףיוא טָאה ןעמ ןוא דנַאלשטיײד
 ףיא טקורדעג ןעמ טָאה הלּפמ רעשטייד רעד ְךָאנ .?רעטכַאבָאַאב
 .רעטַילַימ:עיצַאּפוקָא רענַאקירעמַא ןופ גנוטייצ יד ריא
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 ?ַאידַאר רעװעשרַאוװ;

 הידידי םולש

 ַאליװכ, ןופ רָאטקַאדער-טּפיױה ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,1935 רעמוז ףוס
 רענַאיצילַאג-חרזמ יד ןופ ןַאגרָא ןופ גנוטייצ-טנווָא יד ,?ַאנרָאשטעיװ
 רעד ךרוד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ךיא ןיב ,ווָאװל ןיא "ַאליװכ, ןטסינויצ
 יד ןעמענרעביא ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוק וצ ?טנעמָאמ , ןופ גנוריפנָא
 -סױרַא זיא סָאװ גנוטייצ-טנוװָא ןַא ,?ָאידַאר רעװעשרַאװ, ןופ גנוריגַאדער
 .?טנעמָאמ, ןיא רעטעברַא יד ןופ וויטַארעּפָאָאק ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעג

 ןיא זיא רעכלעוו ,יקסווָאנַאי .ש ןופ טיוט ןכָאנ ןעוועג זיא סָאד
 -ווָאנַאי .גנוטייצ-טנוװָא רעד ןופ שארב ןענַאטשעג ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ
 רעטלע ןגנוי ַא ןיא טייקיטעט עשיטסילַאנרושז ןייז ןביוהעגנָא טָאה יקס
 םיא ןבָאה ,וועיק ןיא סעצָארּפ-סילייב ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק ענייז ןוא
 ןופ ךשמ ןיא .ןליוּפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד וצ געװ םעד טנפעעג
 טָאה ןוא ?טנעמָאמ , ןיא דילגטימ-עיצקַאדער ןעוועג רע זיא ןרָאי ליפ
 טמיטשַאב זיא רע ןעוו .סלַאפנדעי .ןטמַא ענעדיישרַאפ ןעמונרַאפ טרָאד
 טַאהעג ןיוש רע טָאה ,גנוטייצ-טנוװָא רעד ןופ רָאטקַאדער ןייז וצ ןרָאװעג
 סָאד טָאה רע ןוא גנורַאּפרעד עשיטסילַאנרושז עכייר ַא ךיז רעטניה
 ןיא טָאה עכלעוו ,גנוטייצסקלָאפ רעד טָא ןופ געוו םעד טעברַאעגסיוא
 ייס גנוטיירּפשרַאפ רעסיורג ַא וצ ןעוועג הכוז טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ
 .ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד ןיא ייס ןוא עשרַאװ ןיא

 ?ָאידַאר רעװעשרַאװ, ןופ רָאטקַאדער סלַא טעברַא רעיינ ןיימ ףיוא
 ןטיהּפָא ןוא יקסווָאנַאי ןופ געוו םעד ןייז ךישממ ןסָאלשַאב ךיא בָאה
 ןַא ייברעד קידנטלַאהניײא ,גנוטייצ רעד ןופ רעטקַארַאכ-סקלָאפ םעד
 .ָאוװינ ןקידנכערּפשטנַא

 -ןגרָאמ עשידיי יד ןופ טדיישרעטנוא ךיז טָאה גנוטייצ-טנוװָא יד
 ןדנובעג טליפעג טינ ךיז טָאה יז סָאװ ,םעד טימ עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ
 ןשידיי ןיא גנוטכיר רעשיאייטרַאּפ רעדָא רעשיטילָאּפ םוש ןייק טימ
 ןעמעלבָארּפ עכעלגעט-גָאט יד ןעוועג ריא רַאפ זיא רקיע רעד ןוא ,רוביצ
 יָארּפ ןוא .טנידעג יירט טָאה יז עכלעוו ,ןטכיש-סקלָאפ עטיירב יד ןופ
 ררוצ-ןדיי רעד .ךס ַא רעיײז ןעװעג טייצ רענעי וצ ןענעז ןעמעלב
 יד ןפַאשּפָא רַאפ טפמעקעג טָאה עכלעוו ,רָאטסירּפ יורפ ,קַאשטעשט
 -עידזיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,"ַארַאנ, ןופ סענַאגילוכ יד ,הטיחש עשידיי
 -כרוד ןוא ןטעטיסרעווינוא יד ןיא ןטנעדוטס עשידיי יד רעביא טעוועק

 הידידי םולש

 םדוק ןוא ,סרעטנעצ עשידיי ןיא ןעמָארגָאּפ טייצ וצ טייצ ןופ טריפעג
 ריא סָאװ ,יקסווָאקדַאלקס-יָאװַאלס רעימערּפ ןופ קיטילָאּפ-"םעשווָא , יד
 עשידיי יד ןופ טיורב לקיטש עטצעל סָאד ןעמענוצ ןעוועג זיא ליצ

 -עיצקַאדער יד ןיא רָאנ טינ קורדסיוא ןַא ןענופעג טָאה ץלַא סָאד .רעמערק
 -סעיינ רעד ףיוא ּפעק יד ןיא ךיוא רָאנ ,ןצנעדנָאּפסערָאק ןוא ןעלקיטרַא
 טליפעג ןבָאה ןליוּפ ןיא ןדיי בור סָאד .(גנוטייצ רעד ןופ טייז עטשרע) טייז
 ץלַא ןרילרַאפ ייז זַא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ הפוקת רעד ןיא
 ךיז טָאה רעבירעד ןוא ,סיפ יד רעטנוא ןדָאב םעד רעמ ןוא רעמ
 וצ הלוע ןטיײקכעלגעמ יד טימ גנוריסערעטניארַאפ רעייז טקרַאטשרַאפ
 ןוא עניילק ןעװועג ןענעז ןטיײקכעלגעמ יד טָא .לארשי-ץרא ןייק ןייז
 טרַאװעג רענעייל-סגנוטייצ יד ןבָאה םעד בילוצ אקווד ןוא ,עטצענערגַאב
 םילשורי ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,העידי רעדעי ףיוא דלודעגמוא טימ
 דנַאל ןופ ןרעיוט יד ןוא סנ ַא ןעשעג טעװ רעמָאט ,ביבא-לת ןופ רעדָא
 -עג ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןעמענוצֿפױא ידכ ,ןענעפע טיירב ךיז ןלעוװ
 עריא ןיא סָאװ ץלַא ןָאטעג טָאה גנוטייצ-טנווָא יד .ןרָאפוצסױרַא טבערטש
 גנוזייוװנָא ןוא עיצַאמרָאפניא עטנעטעּפמָאק ַא ןבעג וצ ידכ ןטייקכעלגעמ
 טפנוקוצ רעייז ןדניברַאפ וצ טיירגעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עלַא יד רַאפ
 לארשי-ץרא ןופ תועידי עקידנקיטומרעד ןענעז לָאמטפָא .דנַאל ןטימ
 -כעלקריוו רערעטצניפ רעד ןיא לַארטש-טכיל רעקיצנייא רעד ןעוועג
 .טייצ רענעי וצ ןדיי עשילױוּפ יד ןופ טייק

 -טנװָא רעד ןיא ּפעק-טּפיױה יד ןופ לכה-ךס ַא ןכַאמ לָאז ןעמ ןעוו
 ןענעז ,המחלמ-טלעװ רעטייװצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא גנוטייצ
 -ימעסיטנַא עטסקיטרַאנדײשרַאפ יד -- ןעוועג ייז ןיא סעמעט-רקיע יד
 עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשימָאנָאקע ערעייז עלַא טימ ,ןעגנוניישרעד עשיט
 ,לארשי-ץרא ןופ סעיינ -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,ןעגנוקריווסיוא
 ,הילע רעד ןופ לרוג רעד ןוא "ךוב-סייוו, ןגעק המחלמ יד ןסָאלשעגנייא
 .הילע ?עלַאגעלמוא, יד ךיוא םעד ןיא

 ןופ הפוקת רערעװש רעד ןיא סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טינ זיא'ס
 ןגיוא יד ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז גנוטייצ יד טָאה ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג
 רענעייל יד רעכלעוו וצ ,עיצוטיטסניא ןימ ַא ןיא ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ
 ןענעז סָאװ םינינע עלַא ןגעוו ,יורטוצ ןלופ ןיא ,טעדנעוװעג ךיז ןבָאה
 יז ןבָאה בור יפ לע סָאװ ןוא ,ןבעל ןכעלגעטיגָאט רעייז עגונ ןעוועג
 רעד ןגעוו ,ליפ ןופ רענייא ,ליּפשייב ַא זיא טָא .ייז ןופ ןטילעג רעווש
 עריא ףיוא העּפשה ריא ןופ סָאמ רעד ןגעוו ןוא גנוטייצ רעד ןופ עיציזָאּכ
 .רענעייל

 ?ָאידַאר רעװעשרַאװ ןופ עיצקַאדער רעד ןיא זיא גָאט ןסיוועג ַא
 טימ קצעיװָאזַאמ-קסנימ ןופ גנודנעוו עשינָאפעלעט ַא ןרָאװעג ןעמוקַאב
 -רענָאד ַא ןעוועג זיא סָאד .ףליה רעדנעגנירד ןגעוו ףור ןטלפייווצרַאפ ַא
 .רעמונ םעד ןסילש ןרַאפ ,גָאטרַאפ קיטש

 רעקידרעטיצ ַא טימ ןבעגעגרעביא טָאה רָאטַאמרָאפניא רעד
 עשינַאגילוכ ןעוועדליוו לטעטש רעזדנוא ןיא יװ ךָאװ ַא טניז, : עמיטש
 ןוא טינ ןטעברַא ןעיירעקעב יד ,טכַאמרַאפ ןענעז ןעמָארק עלַא .סעדנַאב
 .ףליה טקיש .שממ ןרעגנוה רעניווונייא ליפ

 סָאװ ,םרַאלַא-ספליה רעד .ףור םענופ חסונ רעד ךרעב ןעוועג זיא ַאזַא



 *ָאידַאר רעװעשרַאװ,

 ןבלעזמעד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא ,עיצקַאדער רעד וצ ןעגנַאגרעד זיא
 .גנוטייצ רעד ןופ טייז רעטשרע רעד ףיוא ירפרעדניא

 םוצ רעגיײזַא 11 ןעװעג ללכ-ךרדב זיא יָאידַאר רעװעשרַאוװ;
 12 ןוא ,עשרַאװ ןיא לַאטרַאװק-ןיווו ןשידיי ןופ ןלייט עלַא ןיא ףיוקרַאפ
 ןדָאלעגנָא סָאטױא-טסַאל ןעמָארטש ןביױהעגנָא ןבָאה טײצגָאטימ רעגײזַא
 ,"טנעמָאמ, ןופ ףיוה םוצ ןעיירעקעב עשיטָאטש יד ןופ טיורב טימ
 רעגײזַא .קצעיוװוָאזַאמ-קסנימ ןיא ןדיי יד וצ טיורב סָאד ןריפוצּפָא טיירג
 ךיוא ךיז ןבָאה סע עכלעװ ןיא ,ענָאלָאק עצנַאג יד זיא גָאטימכָאנ 2
 ןרָאפעגסױרַא ,?ָאידַאר רעװעשרַאװ, ןופ םירבח-עיצקַאדער טקילײטַאב
 טָאטש ןופ סַאג-טּפיוה רעד ףיוא .לטעטש ןיא ןדיי *עטרעגַאלַאב, יד וצ
 רעכלעוו ,(םיובלגיז רוטרַא) ?רוטרַא רבח, םעד ןענופעג ןיוש רימ ןבָאה
 טַאהעג ךעלנעזרעּפ ןוא עיצקַא-סגנוטער רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה
 רעװעשרַאװ יד ןופ טיורב סָאד ױזַא יו םעד רעביא טכיזפיוא יד
 .טָאטש ןופ ןדיי יד רַאפ תבש ףיוא טלייטעגרעדנַאנופ טרעוו רעקעב

 רעד ןופ דמעמ ןרַאפ -- רעטצעל רעד -- ליּפשיײיב ַא ךָאנ ןוא

 .טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא גנוטייצ

 םעד .גָאטרַאפ קיטיירפ ןכָארבעגסױא זיא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד

 יד טָאה ,רעבמעטּפעס ןט-3 םעד ,קיטנוז .1929 רעבמעטּפעס ןטינ
 ,העידי "עקידנקיטומרעד, ַא טײרּפשרַאפ רוטנעגַא-ןפַארגעלעט עשיליוּפ
 -חרזמ ןופ חטש ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא עירעלַאװַאק עשיליוּפ יד זַא
 רעצנַאג רעד ןרָאװעג רָאלק זיא רעטעּפש העש עכעלטע רעבָא ,ןסיײרּפ
 זַא ,רָאלק ןעוועג ןיוש זיא קיטנָאמ .געט-המחלמ עטשרע יד ןופ ךָארב
 טָאה "ָאידַאר רעװעשרַאװ; .עשרַאװ ןריאוקַאווע וצ ךיז טיירג טכַאמ יד
 .טייז רעטשרע רעד ףיוא סעיינ יד ןיא םעד ןגעוו זמר ַא טכַארבעג

 יד ןופ ןוא סעקװעלַאנ ןופ ןדיי ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה'ס
 םוצ גנוטכיר רעד ןיא ןעמָארטש ןבױהעגנָא ןבָאה ןסַאג עקיאייברעד
 רבע ןיא יוװ ױזַא זַא ,גנונעפָאה רעד ןיא ,ןינב-?טנעמָאמ,, ןופ ףיוה
 ןוא ןָאט וצ ןבָאה ייז סָאװ גנוזייװנָא ןַא ןעמוקַאב טציא ךיוא ייז ןלעוו
 .ןדנעוו ךיז ןלָאז יז ןיהּוװ

 ןטייז 4 ןיא געטנכָאװ יד ןיא ןענישרעד זיא "ָאידַאר רעװעשרַאװ;

 יד .ןטייז 8 זיב 6 ןיא םיתבש-ברע יד ןיא ןוא טַאמרָאפ ןסיורג ַא ןופ
 תועידי עקיטרָא רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ טייז עטשרע
 ןבָאה ןטייז עכעלרעניא יד .טלעװ רעצנַאג רעד ןופ סעיינ רַאפ ןוא
 ןענַאמָאר .לַאירעטַאמ-ןעייל ןטכייל ןוא ןעלקיטרַא-רַאטנעמָאק טגָאמרַאפ
 ףיוא ןענישרעד ךעלגעטיגָאט ןענעז ןענָאטעילעּפ ןוא םיכשמה ןיא
 .גנוטייצ רעד ןופ טייז רעטצעל רעד

 -גָאט רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,םירבח-עיצקַאדער יד
 ןופ רעדורב רעד) יקסנילרַאק .י ןעוועג ןענעז ,טעברַא רעכעלגעט
 -וינ ןיא טציא טעברַא רעכלעוו ,(סוינילרַאק-יקטנילרַאק .ב רעביירש
 טסירָאמוה ןופ ןוז רעד) דלעפנעזָאר רעדנַאסקעלַא ,?סטרעוורָאפ, רעקרָאי
 ןופ דנַאטשּפיוא ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה רעכלעוו ,(?עשטנָאב;

 ןופ רָאטקַאדעד ןטשרע ןּופ ןוז רעד ,יקסוװָאנַאי .י ,ָאטעג רעװעשרַאװ
 ךיוא ךיז ןבָאה ייז ץוח ַא .עקירעמַא ןיא טציא טבעל ,גנוטייצ רעד

 רעדירב ייווצ יד גנוטייצ רעד ןופ עיצקַאדער-סעיינ רעד ןיא טקיליײטַאב
 טייצ רעצרוק ַא טימ זיא רעכלעוו ,אפסכ-גרעברעבליז -- גרעברעבליז
 ןיא טעברַא) גרעברעבליז .נ ןוא ,ביבא-לת ןיא ןברָאטשעג קירוצ
 רעד ןופ רָאטקערָאק רעד .(גָאט וצ טנײיה זירַאּפ ןיא ?טרָאװ סָאד;
 .רענזױּפ .א ,ןדמל ַא דיי ַא ןעוועג זיא גנוטייצ

 לָאמ יירד גנוטייצ רעד ןיא ןכעלטנפערַאּפ טגעלפ יקצינּפוטס .י .ש
 טלדנַאהַאב ךעלסילשסיוא טעמכ ןבָאה עכלעוו ,ןעלקיטרַא-טייל ךָאװ ַא
 .רענעיײל ןופ ץרַאה םוצ טנעָאנ ןעוועג ןענעז סָאװ ,סעמעט עקיטרָא

 הידידי םולש
 "ַאנרָאשטעיװ ַאליװכ , ןופ רָאטקַאדער

 "ָאידַאר רעװעשרַאװ , ןופ ןוא

 רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעװעג זיא ץַאק סחנּפ רעביירש רעד
 ןעוועג ןצנַאגניא זיא סָאװ ,טיײז רעטירד רעד ןופ עיצקַאדער רעד
 רעשילױּפ רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןגעוו ןצנעדנָאּפסערָאק יד טעמדיוועג
 .ץניוװָארּפ

 ענייז ךָאװ ַא לָאמ עכעלטע טכעלטנפערַאפ טָאה ןיטסעק עּפיל
 -טנפערַאפ טגעלפ ("עשטנָאב ,) דלעפנעזָאר םהרבא ןוא ,ךעלדיל עלעוטקַא
 .עשרַאװ ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןענָאטעילעפ ךָאװ ַא לָאמ ייווצ ןכעל

 ןשירַארעטיל ַא וצ ןעװעג הכוז טָאה רעכלעוו ,רעכַאמצימ דוד
 גנוטייצ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ סנטצעל טָאה ,?גָאט; רענליוו ןופ זיײרּפ
 .םיכשמה ןיא ןַאמָאר ַא

 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןרעמונ עקידתבש יד ןופ לַײט ןשירַארעטיל ןיא
 .ַא.א עלרעּפ עשוהי ,שטיװָאלַאגעס .ז ,םיױבטסַאמ לאוי רעביירש יד
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 ןײטשטַאר לאומש

 (1929) טייפרת ןיא ןרַאװעג טעדנירגעג -- "טַאלבגָאט טשידיי סָאד,
 ןעגנוטייצ ןבעגוצסורַא ןווּורּפ ייר עצנַאג ַא ךָאנ ,עשרַאװ ןיא

 .טעטש ערעדנַא ןוא עשרַאװ ,שזדַאל ןיא םוטנדיי ןזעיגילער ןופ טפירשטייצ ןוא
 העּפשה עסיורג יד קיטנעק ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןיא

 גנודנירג רעד טניז .םיובנריב ןתנ ר"ד ןופ
 .וויטַארעּפָאָאק ַא יו ןרָאװעג טריפעג גנוטייצ יד זיא

 ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ רעדנירג ןוא רָאטַאיציניא
 .רעקנילפ דוד -- רָאטקַאדער ,רענימַאק לדנעמ 'ר

 ."לארשי תדוגא , וצ טנעַאנ םגה ,גנוטייצ עשיסקָאדַאטרָא עקיגנעהּפָאמוא ןַא

 -עג ןיוש טָאה עסערּפ רעשיסקָאדָאטרָא רענעגייא ןַא ןגעוו קנַאדעג רעד

 -יצכעז יד ןופ בייהנָא ןיא ךָאנ סַאג רעשידיי רעמורפ רעד ןיא טבעווש
 טעדנירגעג זיא'ס יו ךיילג .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעק

 ןוא ןטפירשטייצ עשיליכשמ ערעדנַא יד ןוא "דיגמהא רעד ןרָאװעג
 עשידיי יד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טביאעגסיוא ןבָאה סָאװ ,רעכיברָאי
 סָאװ ,שדוק-ןושל ןיא טפירשטייצ ַא עכלעוו רַאפ ,הרות-ינב ןוא ןסַאמ
 ןעגנוריסַאּפ-טלעוו ,ןעגנודניפרעד ,טפַאשנסיװ ,קיטילָאּפ ןגעוו טביירש
 עשידיי עשימייה יד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד ןגעװ ךיוא ןוא
 ןעמַאזצ ,לארשי-ץרא ןיא ייס ןוא תולג ןיא ייס ךעלטעטש ןוא טעטש
 זיא -- ,לארשי-תמכח ןוא ך"נת ןופ םיקוסּפ רעביא תוריקח יד טימ
 ,געט ערעטצניפ ,עטייוו ענעי ןיא גנוקיווקרעד ַא שממ ןעוועג ייז רַאפ
 טלָאמעד ןיוש .בשומה-םוחת ןופ תומוקמ עשידיי עמערָא יד ןיא
 ןופ הנכס יד ןפירגַאב ןסַאמ עשידיי עמורפ יד ןופ םיגיהנמ יד ןבָאה
 תוקפס ןיירַא טגנערב ,הלכשה וצ טריפ סָאװ ,עסערּפ רעקיזָאד רעד
 ןעמונעג ןוא ,טירש ערעכעלדעש ערעטייוו ךָאנ וצ ןוא םינינע-הנומא ןיא
 ,ןטפירשטייצ עשיסקָאדָאטרָא ,ענעגייא ןבעגוצסױרַא ןענָאמ ןוא ןקעוו
 ,םוטנדיי-הרות ןופ ןסערעטניא יד ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןייטש ןלָאז סָאװ
 ,הרותה-ילודג יד ףיוא ןעגנודמיולרַאפ ןוא ןלַאפנָא יד ןסױטשּפָא ןוא
 ןופ טייקכעלדעש יד ןזייוופיוא ןוא ןלייטרוארַאפ וצ טגַאװעג ןבָאה סָאװ
 ןעמ טָאה ױזַא) "סעקישטנילרעב, יד ןקידיירּפ סע סָאװ ,תוטיש יד

 "טַאלבגַאט עשידיי סַאד,

 םיובנריב ןתנ רייד

 גיהנמ רעקיטסייג
 ?לארשי תדוגא , רעד ןופ

 הקיני רעיײז לייוו ,ןזײרק עמורפ יד ןיא טייל-הלכשה יד טנכיײצַאב
 ןעוועג ןענעז רעדנירגַאב עטשרע ערעייז ןוא ,ןילרעב ןופ ןעמוקעג זיא
 .(םידימלת ענייז ןוא ןָאסלעדנעמ השמ

 טכַאמעג ןענעז ןטפירשטייצ עשיסקָאדָאטרָא ןבעגוצסיורַא ןווּורּפ
 יד ןופ רענייא .קירוצ רָאי קיצפופ טרעדנוה רעכעה טימ ךָאנ ןרָאװעג
 ,בר רענָאטלַא רעד ןעוועג זיא טיבעג ןקיזָאד ןפיוא ןרענָאיּפ עטשרע
 רעד ןגעק רעפמעק רעסיורג רעד ,((1798--1871) רעגנילטע בקעי יבר
 טפמעקַאב ףרַאש טָאה רעכלעוו ,דנַאלשטייד ןיא גנוגעווַאב-םרָאפער
 רעד .(1848) גיניושניורב ןיא רעמרָאפער יד ןופ הפיסא עטשרע יד
 לעב רעד סלַא טנַאקַאב ,רבחמ ןוא ןדמל רעסיורג ַא ,בר רענָאטלַא
 רעשימעדַאקַא טימ םינבר עטשרע יד ןופ ןעוװעג זיא ,"רנל ךורע;
 ןבעגעגסיורַא ,טייצ רָאי עכעלטע טָאטש ןייז ןיא סָאד טָאה רע .גנודליב



 "טַאלבגָאט עשידיי סָאד,

 -ןויצ רעד, ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח ַא ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא
 זיא סע ּוװ ,"ןמאנה ןויצ רמוש, עגַאלײב רעשיערבעה ַא טימ ?רעטכעוו
 .גנוגעוװַאב-םרָאפער יד ןוא עיצַאלימיסַא יד ןרָאװעג טפמעקַאב קרַאטש
 ןושמש יבר ןעװעג ןענעז רעטעברַאטימ ןוא םידימלת ענייז ןשיװצ
 עיסקָאדָאטרָא רענרעדָאמ רעד ןופ רעדנירגַאב רעד -- ,שריה לאפר
 רעריפ ןוא רעדנירג רעד -- ,רעמייהסעדליה לאירזע יבר ,דנַאלשטייד ןיא
 .א א ןילרעב ןיא רַאנימעס-רעניבַאר ןשיסקָאדָאטרָא ןופ

 ןביױהעגנָא טָאה ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ ,רעטעּפש לסיב ַא
 טנכייצַאב טרעוו סָאװ ,(1863) "ןונבלה, רעד םילשורי ןיא ןעניישרעד
 רעכלעוו ,"ןונבלה, רעד .עסערּפ רעשיערבעה רעד ןופ בייהנָא רעד יו
 -סױרַא זיא ,זירַאּפ ןייק ןעגנַאגעגרעבירַא רעטעּפש רָאי ייווצ טימ זיא
 רעד ,ריפס בקעי ןופ םעדייא רעד ,לירב לאיחי ךרוד ןרָאװעג ןבעגעג
 דנַאל סָאד טכוזַאב טָאה רעכלעוו ,םוטנדיי רענמית ןופ ?רעקעדטנַאק
 ."ריפס ןבא, רפס ןייז ןיא טכעלטנפערַאפ ןקורדנייא ענייז ןוא ,ןמית
 וצ ןגיוצעגוצ ןוא ןטייקירעװש םוש ןייק ףיוא טקוקעג טינ טָאה לירב
 רעקנעד ןוא ןטײקכעלנעזרעּפ עשינבר עטסבושח יד "ןונבלה, ןייז
 תונורכז ענייז טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה ערעדנַא ןשיװצ .טייצ ןייז ןיא
 ,(לכימ לאיחי ןב שובייל ריאמ) ם"יבלמ רעטמירַאב רעד "ןונבלה, ןיא
 ךישממ טנָאקעג טינ ןטייקירעװש עלעיסנַאניפ בילוצ טָאה לירב ןעוו ןוא
 רעכלעוו ,"טילעַארזיא,, ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה ,"ןונבלה, ןטימ ןייז
 ןקיטרָא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ץניימ ןיא ןענישרעד זיא
 רעד ןופ רעדנירגַאב רעד ,(1821--1873) ןַאמהעל ריאמ ר"ד רעניבַאר
 "טילעַארזיא, םייב .קיטסירטעלעב ןוא קיטסיצילבוּפ רעשיסקָאדָאטרָא
 ןעמָאנ ןטימ ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא עגַאלײב ַא ןענישרעד זיא
 טרָאד ןוא לירב לאיחי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא .,"ילארשיה;
 -ןַאמהעל עטמירַאב יד שידיי ןיא ןענישרעד לָאמ ןטשרע םוצ ןענעז
 .(1872--1879) ןעגנולייצרעד עשירָאטסיה ןוא ןענַאמָאר

 ןוא בר רעװעקָארק ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא זיא עיצילַאג ןיא
 רעזלעב ןוא ,רפוס ןועמש יבר טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע םוצ טַאטוּפעד
 ײטרַאּפ עשיסקָאדָאטרָא יד ןרָאװעג טעדנירגעג ,חקור עשוהי 'ר יבר
 ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ךיילג טָאה עכלעוו ,(1897) ,"תדה יקיזחמ;
 זיא סָאװ ,טפירשנכָאװ ַא ,"תדה יקיזחמ לוק/ ןַאגרָא-יײטרַאּפ רִיא
 ןענעז רעבעג-ןָאט ןוא ןרָאטקַאדער יד ןוא ,גרעבמעל ןיא ןענישרעד
 ןוא םנוב החמש יבר רעדירב יד ,בר רעוװעקָארק ןופ ןיז יד ןעוועג
 ןופ רעטעברַאטימ יד ןשיװצ .רפוס-רעביירש רדנסכלא המלש יבר
 לאיתוקי יבר ,רעװַארב לאכימ יבר ןעוועג ןענעז "תדה יקיזחמ לוק;
 .דנַא .א ןבא קחצי ,סעשָאגרַאמ ,רעדַאב םשרג ,רַאהלעמַאק הירא

 בר רעװַאטלָאּפ ןכרוד ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא רעטעּפש
 1901 רָאי ןיא טעדנירגעג טָאה רע .ץיװָאניבַאר אביקע והילא יבר
 ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה עכלעוו ,"סלפה, טפירש-שדוח יד
 "סלפה? ןופ רעטעברַאטימ יד ןשיוצ .רעטקַארַאכ ןשירעפמעק-שימעלָאּפ
 יבר בר רעלװַאש רעד יװ ןטייקכעלנעזרעּפ עכלעזַא טלייצעג ךיז ןבָאה
 רעד ,ןָאזלעוװיײפ ריאמ והילא יבר בר רעקשיּפוק רעד .,סַאלטַא ריאמ
 טקעז ןענישרעד זיא "סלפה; .ןָאזלריצ בייל הירא יבר בר רעוועינישיק

 רענעלַאפעגכרוד רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא ןוא רָאי
 .טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא עיצולָאװער רעשיסור

 טיײינַאב ץיוװָאניבַאר טָאה ,1910 רָאי ןיא ,רעטעּפש רָאי ריפ טימ
 רעד טימ ,"עידומה, טפירשנכָאװ ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא עיצַאקילבוּפ ןייז
 .שטיװַאבויל ןוא רעג ןופ םייבר יד ןופ גנוציטשרעטנוא ןוא המכסה
 -רוטלוק םעד ןפמעקַאב וצ ןטסָאמרַאפ לעיצעּפס ךיז טָאה ?עידומה,
 יװ ,גנוגעוַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ םַארגָארּפ תוליהקה-שוביכ ןוא
 .םינבר יד ןשיװצ ןעװעג זיא אפוג ץיווָאניבַאר םגה ,יחרזמ םעד ךיוא
 .סערגנָאק עשיטסינויצ עטשרע יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ

 רעקנילפ דוד

 רעדנירג יד ןופ רענייא
 "טַאלבגָאט עשידיי סָאד , ןופ

 גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער ןוא

 -- ץישפיל בקעי יבר ןענופעג ךיז ןבָאה רעטעברַאטימ יד ןשיװצ
 ןנחלא קחצי יבר בר רענוװָאק ןופ רַאטערקעס רעשיטילָאּפ רעד
 ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עשינבר עקידנריפ יד ןופ רענייא ,רָאטקעּפס
 ןופ רָאטקַאדער רעקידרעטעּפש רעד .,טָאגניײו ביל םוחנ ,דנַאלסור
 ןטלַאהַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,יקצעדָארב יבצ קחצי ,?טרָאװ ןשידיי;
 טנכייצעגסיוא ךיז ןוא ,קסטוקריא "אתמד שמש, םינָאדװעסּפ ןרעטנוא
 רעדעי רע טָאה ריביס ןטייו ןופ .חסונ ןשיטסינָאטעילעּפ ןייז טימ
 קיסעמקסעטָארג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ןָאטעילעפ ןייז טקישעגוצ ךָאװ
 ןסיורג ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןעגנוניישרעד עלַא וצ גנולעטש ןעמונעג
 .דנַאלסור

 ,גנוטייצ רענעגייא ןַא ןופ ןויער רעד ךָאנ זיא אפוג ןליוּפ ןיא רעבָא

 טינ ץלַא ךָאנ ,םוטנדיי ןעמורפ ןופ ןסערעטניא יד ןעניד לָאז סָאװ
 ריאמ קחצי יבר ,יבר רערעג רעטשרע רעד ןיוש םגה .,ףייר ןעוועג
 ןוא ,"ם'ירה ישודיח; רפס ןופ רבחמ רעד ,(1785--1866) רעטלַא
 -עגסיוא ךיז טָאה ,עלעדנעמ יבר ןיבר רעקצָאק {טלַא ןופ ומוקמ-אלממ
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 ?דיגמה, רעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה'ס יו םעדכָאנ ךיילג טקירד
 :רעטרעוװ עדנגלָאפ טימ

 ענעגיײא עמורפ ַא ןבעגסיורַא ךיילג ןעמ לָאז ךימ טגלָאפ ןעמ ןעוו;,
 ,ןיוועל ריאמ קחצי ברה ,לקינייא ןייז ןופ ןבעגעגרעביא) .?גנוטייצ
 רעמונ ןטסטנזיוט ןיא טכעלטנפערַאפ ןרָאװעג זיא סָאװ ,רמאמ ןייז ןיא
 ןרָאי טימ זַא ,ןקרעמַאב ןעמ ףרַאד ,בגא .(1954 םילשורי ,"עידומה;
 ןיא ,עקירעמַא ןייק עיצַארגימע רעשידיי רעסיורג רעד תעב ,רעטעּפש
 טָאה ,דנַאלסור ןיא ןדיי ןגעק תופידר ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןופ טַאטלוזער
 יד זַא ,רעצ סיורג טימ םיברוקמ ענייז רַאפ טקירדעגסיוא ךיז יבר רעד
 .לסעק רענַאקירעמַא ןיא ןרעוו ןבירעצ ןלעוו ןטנַארגימע עשידיי עקיזָאד
 הנידמ רעיינ רעד ןיא טקישעגּפָארַא ןעמ טלָאװ ,ךימ טגלָאפ ןעמ ןעוו;
 תלוכיב ןענעז סָאװ ,הרות-ינב ,טיילעגנוי עשידיסח קילדנעצ עכעלטע
 ןטלַאהרעד ייז טלָאװ סָאד ןוא ,ןסַאמ-ןטנַארגימע יד הכרדה ַא ןבעג וצ
 .?טייקשידיי ייב

 ןייז ןופ עװטס'יבר רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,הריטּפ ןייז ךָאנ
 רעטלַא בייל-הירא יבר ,"תמא תפש; לעב רעד ,ומוקמ-אלממ ןוא לקינייא
 ןעמונעגּפָארַא גנוטייצ רעמורפ ַא ןופ ןינע רעד זיא ,(1847--1905)
 טרירטנעצנָאק רעמ ןעוועג זיא "תמא תפש; רעד .םויה-רדס ןופ ןרָאװעג
 ןעועג רקיע רעד זיא םיא ייב .הביבס רענעגייא ןייז ןיא ןוא ךיז ןיא
 ןוא ,םישודיח ןייז שדחמ ,ןענרעל ןיא ךיז ןפיטרַאפ ,הרותה-דומיל
 יד טימ .טייקשידיי ףיוא ןעװערָאה ןלָאז סָאװ ,הילע-ינב ןעיצרעד
 .תוכייש עּפַאנק ַא טַאהעג רע טָאה ןסַאמ עטיירב

 ןעוו ,1905 רָאי ןיא "תמא תפשק ןופ הריטּפ רעד ךָאנ טשרע
 הגהנה יד ןעמונעגרעביא טָאה רעטלַא יכדרמ םהרבא יבר ןוז ןייז
 םעד ןריזילַאער וצ ןעמונעג טסנרע ךיז רע טָאה ,תודיסח רערעג ןרעביא
 ןבלעז ןיא ןיוש ןוא ,"ם"ירה ישודיחק םעד ,ןדייז-רעטלע ןייז ןופ םיורט
 םעדייא ןייז טלייצרעד סע יװ ,ןינע םעד וצ ןטָארטעגוצ ןעמ זיא רָאי
 ,טריטיצ ןביוא ןבָאה רימ ןכלעוו ,רמאמ ןייז ןיא ןיוועל ריאמ קחצי ברה
 :"עידומה, ןיא

 ירעוט-ללכ ןייז וצ טָאה ,ל"צז יבר רערעג רעד ,רעווש ןיימ;
 -קָאדָאטרָא ןַא ןופ גנופַאש רעד ןיא טייקיטכיוו ערעייהעגמוא ןַא ןבעגעגוצ
 .םעד ןיא ימ ןוא תוחוכ ךס ַא טגײלעגקעװַא טָאה רע .עסערפ רעשיס
 רעקידרעטעּפש רעד ,לדנעמ-םחנמ יבר ,רעדורב ןייז טימ ןעמַאזוצ
 ---ש"סרת ןרָאי יד ןיא ,עשרַאװ ןיא ןבעגעגסױרַא רע טָאה ,בר רעשילַאק
 שידיי ףיוא גנוטייצגָאט עשיסקָאדָאטרָא עטשרע יד ,(1907--1906) ז"סרת
 ימ ךס ַא ןרָאװעג טגײלעגנײרַא זיא םעד ןיא ."לוקהא שיערבעה ןוא
 ."ןבעגעגנייא טינ סע ךיז טָאה רעדייל רעבָא ,רעטַאמ ןוא

 ןפורעגפיונוצ טָאה יבר רערעג רעד ןעװ זַא ,ןלייצרעד םידיסח
 ןייז טימ ןעמוקעגסיורַא ןוא םינקסע ןוא םינבר ,םייבר ןופ הפיסא ןַא
 ןעמורפ ןופ ןסערעטניא יד רַאפ גנוטייצ ענעגייא ןַא ןבעגוצסיױרַא ןַאלּפ
 ןכעלדעש םעד ןופ רעזייה עשידיי עמורפ יד ןטיהרַאפ לָאז סָאװ ,םוטנדיי
 זיא ,עסערּפ עשיליכשמ עיירפ יד טײרּפשרַאפ סע סָאװ ,לַאירעטַאמ
 עקידנזעװנָא יד ןופ רענייא ןוא ,עטלמַאזרַאפ יד ןשיװצ למוט ַא ןרָאװעג
 :טגָאזעג ןוא טרָאװ סָאד ןעמונעג טָאה םייבר ערעטלע

 ןײטשטָאר לאומש

 ַאזַא ןופ טייו ןעוװעג רעטָאפ רעיא זיא ,ןסייו עלַא רימ יו;
 דגנכ ןעועג וליפא זיא סע ןוא גנוטיײצ-טַאלב ַא ןבעגסיורַא יוװ ךַאז
 -שתנוצה

 :טרעפטנעעג יבר רערעג רעד טָאה ףיורעד
 -רפס םעד ןעװעג זנוג טָאה ךלמה היקזח זַא ,ןלייצרעד ל"זח

 ןופרעד ןינע רעד .טביולעג רַאפרעד םיא ןבָאה םימכח יד ןוא תואופר
 יד ןוא ,תואופר ענייז ןוא תולחמ ענייז ךיז טָאה רוד רעדעי סָאװ ,זיא
 .רוד ןקיטציא ןופ תולחמ יד רַאפ קיסַאּפ טינ ןענעז תואופר עטלַא
 רעקיטסייג רעד רַאפ .תולחמ עקיטסייג רַאפ לח ךיוא זיא עבלעז סָאד
 ..האופר עקרַאטש ַא גנוטייצ עמורפ ַא זיא טייצ רעזדנוא ןופ הלחמ

 ,"הריפצהע יד טרינימָאד סַאג רעשידיי רעד ףיוא טָאה ןרָאי ענעי ןיא
 םייח ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו
 ךוא טבעלעג טינ יקסמינָאלס ןיוש טָאה טלָאמעד .יקסמינָאלס גילעז
 ,וָאלָאקָאס םוחנ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןענישרעד זיא גנוטייצ יד
 ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא וָאלָאקָאס םגה .דָארגעשיװ ןופ יולע רעד
 ןזיירק עשידיסח יד ןיא ץלַא ךָאנ םִיא ןעמ טָאה ךָאד ,"שריפו הנש; ַא
 תונורכז ענַײז ןיא רעקנילפ דוד טליײצרעד .םענעגייא ןַא רַאפ ןטלַאהעג
 ףיוה רערעג רעד זַא ,('כשת ןויס 'ג ןופ ,10 רעמונ ,"תורוק; ןיא)
 סניבר רערעג ןופ זיוה ןיא ,רעג ןייק ןווָאלָאקָאס םוחנ ןדַאלעגנייא טָאה
 ַא טנדרָאעגנַײא טָאה ןעמ .ד"יה רעטלַא לאלצב השמ יבר רעדורב
 ןוא ,"תמא תפשע ןופ סמעדייא ןוא ןיז יד ןופ לײטנָא ןטימ ,קיטשירפ
 : עיצקַאזנַארט ַאזַא ןגָאלשעגרָאפ ןווָאלָאקָאס ןעמ טָאה הדועס רעד תעשב
 טעוװ יז ביוא ,"הריפצה, יד ןציטש ןוא ןענעיײל ןלעװ םידיסח רערעג יד
 סָאװ סָאד :טרעפטנעעג וװָאלָאקָאס טָאה ףיורעד ."תלוסּפ ןופ ןייר, ןייז
 -רַאפ ךיז טָאה טימרעד ...תלוס ערעדנַא רַאפ זיא ,תלוסּפ ריא ךייא רַאפ
 "הריפצהפ רעד ןוא רעג ןשיווצ *עיצקַאזנַארט; יד ןוא סעומש רעד טקידנע
 הביסמ רעקיזָאד רעד ףיוא ןיוש רעבָא .ןעמוקעג דנַאטשוצ טינ זיא
 :טרעלקרעד עלעדנעמ יבר ,"תמא תפש; ןופ ןוז רעטסגניי רעד טָאה
 ...!טַאלב ַא ןבעגסױרַא לעװ ךיא

 טעברַא רעד וצ ןטָארטעגוצ ךיילג זיא רעטלַא עלעדנעמ יבר
 יד ןשיװצ תוחוכ עשירעביירש ןכוז ןעמונעג ןעמ טָאה לכ-םדוק ןוא
 -יבב וצרעד ןענעז עכלעוו ,ןושל-ילעב טכוזעג טָאה ןעמ .ןזיירק עמורפ
 .ןיזפרַאש ןוא ןעגנוגיינ עשימעלָאּפ ןוא ןיײזטסּוװַאב ןזעיגילער טימ ,הרות
 טכוזעגּפָא ךיז טָאה ףוס םוצ .רעניילק ַא ןעװעג זיא לַאװסױא רעד
 .רָאטקַאדפר ַא רַאפ טַאדידנַאק רעקיסַאּפ ַא ןידנעב טָאטש רעד ןיא שזַא
 רע זיא ךעלטנגײא .ןַאמרענלָאװ בײל הדוהי ןעוװעג זיא ןעמָאנ ןייז
 ערעטלע טימ םיקסוּפ ןוא ארמג טנרעלעג טָאה רעכלעוו ,דמלמ ַא ןעוועג
 דיי ַא רעבָא ןכדש לקיטש ַא ךיוא ,םינתח רַאפ ןטַאדידנַאק ,םירוחב
 עיסימ יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רע ןוא ,אבר אבתקכ ַא ,חקיפ ַא
 רעמורפ רעטשרע רעד ןופ רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער רעד ןייז וצ
 ."לוקה; גנוטייצגָאט

 טזומעג ןַאמרענלָאװ טָאה גנוטייצ יד ןליפסיוא ןענעק וצ ידכ
 לסיב ַא ןעװעג ןיוש ןענעז סָאװ ,רערעל ןוא רעביירש וצ ןעמוקנָא
 ןקוק וצ טגָאזעגוצ רעבָא טָאה ןַאמרענלָאװ ."השעמ רעד ןיא טּפַאכעג;



 "טַאלבגָאט עשידיי סָאד,

 ןבירשעגנָא טעװ סָאװ ,הרוש עדעי ןרילָארטנָאק ןוא ,רעגניפ יד ףיוא ייז
 ױזַא ןוא גנוטייצ רעד ןופ רעטעברַאטימ ענעגנודעג יד ךרוד ןרעװ
 .טייצ רָאי ןבלַאהטרעדנָא גנוטייצ יד ןבעגעגסױרַא רע טָאה םורַא

 רעשיערבעה ַא טימ שידיי ףיוא ןרָאװעג טקורדעג זיא "לוקה, רעד
 ןעוועג ןענעז "לוקה, ןופ רעטעברַאטימ יד ןשיוװצ .תבש-ברע עגַאליײב
 בגא) ,קנורט .י.י טסיאייסע ןוא רעביירש רעטמירַאב-רעטעּפש רעד
 רעװעשרַאװ ןופ םעדייא ןוא ,רעטלַא עלעדנעמ יבר ןופ רעגָאװש ַא
 .ערעדנַא ןוא רעגניז םירפא ,(סעווירּפ השמ יבר ריבג

 ,טײצ רענעי וצ ןעגנוטיײצ עשידיי ערעדנַא יו זיא גנוטייצ יד
 זיא ןישַאמ-ץַאז עשידיי ַא .רעצעז-טנַאה ךרוד ןרָאװעג טצעזעגסיוא
 טימ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא רעמונ רעדעי .םולח ַא ןעװעג ךָאנ
 ןגױצַאב ךיז ןסַאמ עשידיסח יד ןבָאה וצרעד ןוא ןטייקירעווש עסיורג
 גנוטייצ רעמורפ ַא ןופ קנַאדעג-םצע רעד .וורעזער טימ גנוטייצ רעייז וצ
 זיא דיי רערעטלע רעד .ןדיי ןשידיסח םעד רַאפ טייוו ןעוועג ךָאנ זיא
 ַא וצ ּפָאק םעד טַאהעג טינ ןוא הסנרּפ-תגאד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג
 ןציז ףרַאד ,ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,רוחב רעשידיסח ַא .גָאט ןדעי טַאלב
 ךָאנ טימ טַאלב ןייק ןבָאה ןעניז ןיא טינ ןוא ,ןענרעל ןוא לביטש ןיא
 רעד ןגעוו ןוא .הרות-לוטיב וצ םרוג ןענעז סָאװ ,"םיתוטש; עכלעזַא
 ןטלַאהעג טָאה ןעמ .טכַארטעג טינ ללכב ןעמ טָאה רעטכָאט רעשידיי
 רעד ייב ןטלַאה ךיז ףרַאד לדײמ ַא ."המינפ ךלמ תב הדובכ לכ; זַא
 -הנותח ,ןרעוװ הלכ ַא טעװ יז ןפלעה טעװ טָאג זיב ,ךוטרַאפ סעמַאמ
 ...ןעגנוטייצ ןייק רַאפ טייצ ןייק ןבָאה טינ אליממ טעװ יז ןוא ןבָאה

 ןעגנַאגעג ךָאנ זיא טנגוי רעכעלנעמ רעד ןופ לייט רעסיורג ַא ביוא
 -תיב ןופ רעפסָאמטַא רעד קנַאדַא .ןרעטלע ערעייז ןופ ןגעוו יד ןיא
 ןוא ןגיוצרעד ךיז ןבָאה יײז ּוװ ,לביטש-םידיסח סָאד ןוא שרדמה
 ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענעז סָאװ ,ןעעדיא עיינ יד ןוא ,טבעלעגסיוא
 -רעד טינ יײז וצ טָאה רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רענרעדָאמ רעד ךרוד
 ןוא טצישעג ןעוועג טינ ירמגל טנגוי עכעלבייוו יד זיא -- ,טכיירג
 -לדיימ עמורפ ןייק .עיצולָאװער רעקיטסייג רעקיזָאד רעד ןופ ןטיהרַאפ
 ןוא טעטש עשידיי יד ןיא טריטסיזקע טינ טלָאמעד ךָאד ןבָאה ןלוש
 לָאז לדיימ ַאזַא ּוװ ,זירק ַא ,הביבס עשירעיצרעד ןייק .ךעלטעטש
 ןוא ,אצמנב ןעװעג טינ זיא ןעיצרעד ךיז ןוא ןבעלסיוא ןענעק ךיז
 לָאמעלַא רעדניק עשידיי ייב זיא גנודליב ןוא ןסיוו ךָאנ טשרוד רעד
 ןטניוו עיײנ יד ןגעק דנַאטשרעדיװ רעד אלימב זיא -- סיורג ןעוועג
 ןעוועג ייז ייב סַאג רעשידיי רעד ףױא ןזָאלב ןעמונעג ןבָאה סָאװ
 -ַארעטיל ןוא עסערּפ רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ זַא טרפב ,רעכַאװש ַא
 ןטלַא םעד ןגעק הדירמ וצ ,טלָאװער וצ ףור רעד ןעמוקעג זיא רוט
 ןעװעג גנודנעוו יד זיא יר רעטשרע רעד ןיא ןוא ,רעגייטש-סנבעל
 ייב ,םייה רעשיטַאנַאפ רעד ןופ רעטכָאט רעשידיי רעד וצ טריסערדַא
 ןפורעג טָאה ץרַאה סָאד ןוא ןָאטעג לּפַאצ ַא ןיוש טָאה המשנ יד עכלעוו
 טלעװ רעסיורג רעד ןיא תומא 'ד עגנע יד ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא
 ַא ןעוועג זיא ףורּפָא רעד סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טינ רעבירעד זיא .ןיירַא
 .םזַאיזוטנע ןוא גנורעטסיײגַאב טימ לופ ,רעקרַאטש

 יילעטניא ןופ טכיש רעניד ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא סע ,תמא

 ןיוש זיא ךַארּפש רעייז רעבָא ,ךעלדיימ עשידיי עקיניזטסּוװַאב ,עטנעג
 רעד ןיא טכָאקרַאפ ןעוועג ןענעז ייז ןוא ,שיסור רעדָא שיליוּפ ןעוועג
 ַא ןופ ןדלעה יד טרעטעגרַאפ ,רוטַארעטיל רעשיסור ןוא רעשיליוּפ
 יד ןוא ,ןדייל ןוא ןדיירפ ערעייז טימ טבעלעגטימ ןוא טלעוו רעדמערפ
 טנָאקעג טינ ,שינעטנעק-דַארּפש ןיא לגנַאמ בילוצ ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע
 ןקיטעז רעטכעט ערעייז זייּפש רעקיטסייג ַא רַאפ סָאװ טימ ןרילָארטנָאק
 ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,סעידעגַארט טבעלעגרעביא ןטלעז טינ ןבָאה ,ךיז
 ןכלעו ןופ ,געוו ַא ףיוא קעװַא זיא רעטכָאט רעייז זַא ,ןעזעגמורַא
 .ָאטשינ קירוצ ןייק זיא סע

 רענזַאר יכדרמ ר"ד
 "טַאלבגָאט , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 ךוניח ןזעיגילער ןופ רעריפנָא ןַא ןוא

 טשילוּפרַאפ ןעװעג טינ ךָאנ ןענעז עכלעוו ,ךעלדיימ יד רעבָא
 ןשידיי םעד טּפַאכעגפיוא גנורעטסייגַאב טימ ןבָאה ,טשיסוררַאפ רעדָא
 סָאד ןוא ,ןסיוו ןוא גנודליב רַאפ ,"ךיז ןעלשטנעמסיוא, רַאפ ףור
 רעביטש עשידיי יד ןיא תיב-םולש רעד זַא ,וצרעד ןעוועג םרוג טָאה
 ןשיוצ תועד-יקוליח עפרַאש ןענַאטשטנַא ןענעז סע .טרעטשעצ ןרָאװעג זיא
 זיא סע ןוא רעדניק ןוא סעטַאט ןשיװצ ,ןעיורפ ערעייז ןוא רענעמ
 .סעצָארּפ-סגנולייטעצ ןקיזָאד םעד ןטלַאהוצּפָא לטימ ןייק ןעוועג טינ

 ןזירק עמורפ-גנערטש יד ןיא וליפא ףייר ןרָאװעג זיא טלָאמעד
 סָאװ ,הלחמ רעקיזָאד רעד וצ הפורת עקיצנייא יד זַא ,קנַאדעג רעד
 עמורפ ,ענעגייא ןַא רָאנ זיא ,רעטקַארַאכ ןשימעדיּפע ןַא ןעמונעגנָא טָאה
 .רוטַארעטיל ןוא גנוטייצ עשידיי

 צ+

 לארשי-תדוגא רעד ןופ גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ךָאנ דלַאב
 עשיסקָאדָאטרָא יד ןענעז ,(1912 ןויס ,ץיװָאטַאק) עיצַאזינַאגרָא-טלעװ
 ןבעגוצסיױרַא טעברַא רעד וצ טסנרע ןטָארטעגוצ ןליוּפ ןיא םינקסע
 -טּפוה רעד זיא רעדיוו .שידיי ףיוא גנוטייצגָאט עשיסקָאדָאטרָא ןַא

 שא
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 שוריפב טָאה רעכלעוו ,יבר רערעג רעד ןעוועג רעקעוו ןוא רָאטַאיציניא
 רַאפ לטימ סלַא גנוטײצ עמורפ ַא טכַארטַאב רע זַא ,טרעלקרעד
 ןעגנוניישרעד עכעלברַאדרַאפ ןגעק לטימ--סגנוטיהרַאפ ַא ,תדה-קוזיח
 -ָאטרָא יד ידכ ,טײקיגנעהּפָאמוא רעשיטילָאּפ וצ טריפ סָאװ ,געוו ַא ןוא
 ןעמענרַאפ ןענָאק ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-ךעלטנפע ןיא לָאז עיסקָאד
 אליממ ןוא ,םענרַאפ ןוא לָאצ ריא טיול טנידרַאפ יז סָאװ ,ץַאלּפ םעד
 סלַא ןטערטסױרַא ןענָאק טינ ,ןרעגַאל עיירפ יד ןופ ,ערעדנַא ןלעװ
 יד ןופ קידנסיװ ןוא .ןסַאמ עשידיי יד ןופ סרעגָאזטרָאװ עקיצנייא יד
 עסיורג טימ ןדנוברַאפ זיא גנומענרעטנוא ַאזַא זַא ,ןלַאפכרוד עקידרעירפ
 ַא גנוטייצ ַא ןבעגסױרַא ןופ קסע ןיא ןגױצעגניײרַא רע טָאה ,רעטלעג
 ייברעד ןוא ,שזדָאל ןוא עשרַאװ ןופ םיריבג עשידגנתמ ןוא עשידיסח ייר
 סע ןכלעוו ןיא ,םידיסח ענייז וצ ווירב ַא טימ טעדנעוװעג ךיז רע טָאה
 :ןרעדנַא ןשיוװצ טגָאזעג טרעוו

 ןוא עשרַאװ ןופ םידבכנ םישנא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה סע יוװ תויה;

 עטיירב יד רַאפ גנוטייצ ַא ןבעגוצסױרַא ןעלטימ ןעמענוצנָא ידכב ,שזדָאל
 וצ ךיא טעב ,טסייג ןזעיגילער ןיא ןרעוו טריפעג לָאז סָאװ ,ןטכיש עשידיי
 ןעלמַאז וצ ,הווצמ רעקיזָאד רעד ןיא ןטייקכעלגעמ עלַא טימ ןפלעה
 רעטסצריק רעד זיא סָאד לייוו ,גנוטייצ רעד רַאפ רענעייל ןוא ןטנענָאבַא
 -נײרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטניוומערוטש ןוא תורקפה יד ןלעטשוצּפָא געוו
 .(שיערבעה ןופ) ..."םיברה וניתונוועב ,רעביטש עשידיי ליפ ןיא ןסירעג

 ויטַאיציניא זױלב ןעװעג גונעג טינ זיא טייצ רענעי ןיא רעבָא
 ןענעק וצ ידכב .ןעלטימ-טלעג עקיטיונ יד טינ וליפא ,םישעמ ןוא
 ַא וצרעד ןבָאה טזומעג ךיוא טָאה ןעמ .גנוטייצ עשידיי עיינ ַא ןבעגסױרַא
 ןבעגעגסױרַא ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ שינעביולרעד ַא ,עיסעצנָאק
 ירמגל זיא סָאד ןוא .גרוברעטעּפ ןיא םוירעטסינימ-ןרעניא ןכרוד
 -ָאיסעצנָאק ןוא רעמיטנגייא יד ןעוו טרפב ,ןינע רעטכייל ןייק ןעוועג טינ
 ןענַאטשעג ןענעז ןעגנוטייצ עשידיי עקידנריטסיזקע-ןיוש יד ןופ ןרענ
 יד ןיא ןענעז סָאװ ,"ןעלטימ, טימ ,ץלַא ןָאטעג ןוא ךַאװ רעד ףיוא
 רַאפ עיסעצנָאק יד ןבעגסױרַא סָאד זַא ,?םַאזקריוו; ןעוועג ןטייצ עשירַאצ
 טקוררַאפ לָאז גנודנעוו יד ,ןרעוו טּפעלשעגּפָא לָאז גנוטייצ רעמורפ רעד
 ךיג ױזַא לָאז ןוא ,ןטמַאַאב ןקידנפערטַאב ןופ דָאלפוש ןפיט ַא ןיא ןרעוו
 םיא לָאז רעכלעוו ,קינװָאנישט ןקידנפערטַאב םעד וצ ןייגרעד טינ
 .ומצעבו ודובכב ,רעטסינימ םוצ רעטייוו ןוא ,טנערעפער ןרַאפ ןעגנערב

 ףור רעד ןפורעגסױרַא טָאה סע סָאװ ,תוררועתה יד זיא לייוורעד
 עמורפ ַא ןדנירג וצ קעווצ ןטימ תופיסא עקידרדסכ יד ,ןיבר רערעג ןופ
 ןרָאװעג טנַאקַאב -- גרוברעטעּפ ןייק םיחילש ןקיש סָאד ןוא גנוטייצ
 טסנרע ןבָאה רעבעגסױרַא-סגנוטייצ לייט ַא ןוא סַאג רעשידיי רעד ףיוא
 ןוא עמורפ יד ןופ ןשטנּוװ יד ןקידירפַאב ןגעוו ןטכַארט ןעמונעג
 .שטנּוװ ןוא קַאמשעג רעייז טיול גנוטייצ ַא ייז ןעגנַאלרעד

 ,ןַאקצַאי .יש רעביירש ןוא שטנעמ-סגנוטייצ רעקיטכיט רעייז רעד
 טריפעגנייא טָאה רעכלעוו ,"טנייה, ןופ רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער רעד
 טָאה ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ןַאמָאר-דנוש םעד
 ןשידיסח םעד טגנַאלרעד ןוא טכַארטעג גנַאל טינ ,רענעייל ןעיצוצוצ ידכב
 רַאפ טסַאּפעגוצ ןעוועג גנוסַאפפיוא ןייז טיול זיא סָאװ ,גנוטייצ ַא םלוע

 ןײטשטָאר לאומש

 סָאװ ,גנוטייצ רעיַײנ רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא ?עקיּפָאק יד; .ייז
 -יוא ןט-20 םעד ןבעגוצסיורַא ןביוהעגנָא טָאה גַאלרַאפ-"טנייהפ רעד
 רעד ןיא ,עקיּפָאק ַא יװ רעמ טינ טסָאקעג עקַאט טָאה ןוא ,1912 טסוג
 .סעקיּפָאק 3 טסָאקעג ןבָאה ןעגנוטייצ עשידִיי ערעדנַא יד ןעוו טייצ

 זיא "טנַײה, רעד עכלעװ קנַאד ַא ,ןענַאמָאר-דנוש יד טָאטשנָא
 טַױל ,שזַאריט ןשיטסַאטנַאפ ַא טכיירגרעד ןוא ןעוועג הלודגל הלוע
 טקורדעג "עקיּפָאק; רעד ןיא ךיז טָאה ,ןעגנוגנידַאב עקיטלָאמעד יד
 ,"גנַאגרעטנוא סנטשרע םעד ןָאטלָאּפַאנ, יװ ןַאמָאר רעקידלושמוא ַאזַא
 ןַא ,תוישעמ עשידיסח ,"'םושרג ונברד םרח ןופ עטכישעג; יד רעדָא
 -עדליש ,רעטרעוו עשידיסח ,שרדמ ןופ תודגא טימ עגַאליײב-תבש-גנוע
 רעסיורג ַא ןופ גנוביירשאב ,רעגייטש-סנבעל ןשידִיי ןעמורפ ןופ ןעגנור
 .ןכיילג סָאד ןוא הנותח רעשיבר

 וצ יורטוצ ןיק טַאהעג טינ רעבָא טָאה םלוע רעשידיסח רעד
 ךיז ףיוא ןבָאה סָאװ ,"?הבקנ רעקיטולב, רעד ןופ רעטײרּפשרַאפ יד
 זַא ,טסּוװעג טוג טָאה ןעמ .טייקמורפ ןופ לטנַאמ ַא ןגױצעגפיורַא
 סָאװ ,םיתב-ילעב עבלעז יד ןענעז "עקיּפָאק, רעד ןופ םיתב-ילעב יד
 -ךיראמ טינ רעבירעד טָאה ?עקיּפָאק, יד ."טנייהק םעד סױרַא ןביג
 .טריפרַאפ לָאמסָאד םיא טָאה ּפָאק רעשירחוס סנַאקצַאי ןוא ןעוועג םימי
 טגרַאקעג טינ טָאה ןעמ .טורעג טינ עיסקָאדָאטרָא יד טָאה קיטייצכיילג
 ןַא רַאפ עיסעצנָאק יד ןעמוקַאב וצ יבַא ,טלעג ןייק ןוא תונלדתש ןייק
 .גנוטייצ רענעגייא

 גנוטייצ רעיינ ַא רַאפ עיסעצנָאק ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא ךעלדנע
 ןעוועג זיא סָאד ."דוי רעד, ןעמָאנ ןטימ ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא
 -עגנָא טימ ָארויב ַא ,לַאקָאל ַא ןרָאװעג ןעגנודעג זיא סע .1914 ביײהנָא
 רָאטקַאדער סלַא .גנוטייצ יד ןריזינַאגרָא ןטָארטעגוצ ןענעז סָאװ ,עטלעטש
 ןיא בר טלָאמעד ,ןיועז ףסוי המלש יבר ןרָאװעג טמיטשַאב זיא
 שטנעמ ַא ,דיסח רעשטיװַאבויל ַא ,דנַאלסורסייװ ,ווָאקביזָאװָאנ לטעטש
 ןשירעביירש ַא טימ ,תועידי ענײמעגלַא ןוא עשידמול-שידיי עטיירב טימ
 ,עידעּפָאלקיצנע רעשידומלת רעד ןופ רָאטקַאדער סנטצעל .טנַאלַאט
 .םירפס עקיטכיוו ייר ַא ןופ רבחמ ןוא ,םילשורי ןיא טניישרעד סָאװ
 עקיעפ ןעיצוצ ןוא עיצקַאדער יד ןריזינַאגרָא וצ ןטָארטעגוצ זיא רע
 ןפַאשעג זיא סע .ןעייר עשיסקָאדָאטרָא יד ןופ תוחוכ עשירעביירש
 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא וליפא ןיוש זיא סע ןוא יירעקורד ַא ןרָאװעג
 טצוו גנוטייצ עיינ יד זַא ,הרושב יד טגָאזעגנָא טָאה סָאװ ,טקעּפסָארּפ ַא
 טסוגיוא ןיא רעבָא .ה"ערת רָאי ןופ הנשה-שאר ברע ןעניישרעד ןבוהנָא
 ןוא המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיױא זיא ,1914 ,רָאי ןקיזָאד ןופ
 .ןינע ןצנַאג םעד טשינוצ טכַאמעג

 ,םישזער ןשירעטילימ-גנערטש ַא רעטנוא ,גירק ןופ טייצ רעד ןיא
 ערעװש יד טימ ןעמַאװצ ,ןעגנוגלַאפרַאפ ןוא תושיגנ רועיש ַא ןָא
 ,ךעלטעטש ןוא טעטש ערעייז ןופ ייז ןביירטרַאפ סָאד יו ,ןדיי ףיוא תוריזג
 -טּפיוה רעשיסור רעד ךיוא טָאה ,סטוג ןוא בָאה רעייז ןופ יז ןבױרַאב סָאד
 רַאצ םענופ רעטעפ) שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ (טשריפסיורג) רידנַאמָאק
 זיב ,טרָאװ עטקורדעג עשידיי סָאד טריינַאקיש ,(רעטייווצ רעד יאלָאקינ



 "טַאלבגָאט עשידיי סָאד

 -ַאב ןייז טיול 1915 רָאי ןופ ינוי ןטימ ןיא ןענעז ןעגנוטייצ עשידִיי יד
 .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ןצנַאגניא לעפ

 ןט-5) עשרַאװ ןעמענרַאפ ןכָאנ טָאה טכַאמ:עיצַאּפוקָא עשטייד יד
 ,ןעגנוטייצ עשידִיי ןופ ןעניישרעד סָאד טביולרעד רעדיוװ (1915 טסוגיױא
 עיינ ןייק .רעירפ טריטסיזקע ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ יד זיולב רעבָא
 טָאה "דוי רעד; ןוא ןרָאװעג טביולרעד טינ ןענעז ןעגנוטייצ עשידיי
 תונלדתש ןוא ןעגנואימַאב עלַא ץָארט ,ןעניישרעד ןבױהנָא טנָאקעג טינ
 .םינקסע עשיסקָאדָאטרָא יד ןופ

 סָאד ויא עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ בײהנָא םייב אקווד ןוא
 -ליפ ןוא רעדנעגנירד ןעוועג גנוטייצ רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןופ תוציחנ
 -טַאס-שיסור רעד רעטנוא ןופ ןליוּפ ןעײרפַאב ןטימ .רעירפ יװ רערַאב
 ןעגנוצענערגַאב ייר עצנַאג ַא ןרָאװעג לטב ןענעז ,טפַאשרעה רעשיּפַארט
 ןעמונעג סַאג עשידיי יד טָאה סָאד ןוא טיבעג ןכעלטּפַאשלעזעג ןפיוא
 ,ןעײטרַאּפ ןפַאש ןעמונעג ךיז ןבָאה סע .סָאמ רעלופ רעד ןיא ןצונסיוא
 .ןלַאעדיא ןוא ןליצ ענעדישרַאפ טימ ןעגנוריּפורג ןוא ןענייארַאפ ,ןבולק
 -ער ,םיחילש-ייטרַאּפ ןופ ןרָאװעג טציילפרַאפ ןענעז טעטש עשידיי יד
 -סױרַא ןלַאז עלופ רַאפ ןענעז סָאװ ,רעטײרּפשרַאפ-רוטלוק ,ןטנערעפ
 ןעוועג סע ןענעז בור סָאד .ןעגנוזָאל ןוא ןעעדיא ערעייז טימ ןטָארטעג
 יד ןפורעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטכיר עזעיגילער-יטנַא ןופ רעייטשרָאפ
 ןופ ביטש ןוא למיש ןטלַא םעד ךיז ןופ ןפרַאוװצּפָארא טנגוי
 טשיורַאב קידנעייז ,טנגוי יד ןוא .ךיילגוצ ןטייל טימ ןרעוװ ןוא עיגילער
 ןעגנַאפ טזָאלעג ךיז טָאה ,עילַאװכ-סטייהיירפ רעקידמיצולּפ רעד ןופ
 סע סָאװ ,"ןטנָאזירָאה עטיירב, יד ןופ ןוא ןעגנוזָאל עקידנעיצנָא יד ןופ
 רעשיאעּפָארײא-ברעמ רעד ןופ רעייטשרָאפ יד טנפעעג ייז רַאפ ןבָאה
 .עיצַאזיליוויצ

 ןעמונעג ךיז ןבָאה ךעלביטש-םידיסח יד ןוא םישרדמ-יתב יד
 ןוא רעלופ ןרָאװעג ןענעז ןענייארַאפ ןוא ןבולק יד ןוא ןקידיילסיוא
 רעדניק .העוצרה הרתוה ןעװעג זיא סע :טרָאװ ןייא טימ .רעטקַאּפעג
 רערעטלע רעד ןעוו טרפב ,ןרעטלע ערעייז ךָאנ טגערפעג טינ ןיוש ןבָאה
 ןייגרעביא ןופ ןוא טייברעביא םעד ןופ טלמוטעצ ןעוועג ןצנַאגניא זיא רוד
 ,טנגוי יד ןרָאװעג ןענעז רעבעג-הסנרּפ יד ןוא ,טכַאמ רערעדנַא ןַא וצ
 יד ןופ ןטקודָארּפ ענעדישרַאפ ןעלגומש טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ
 ךיז טָאה רעגנוה רעד ּוװ ,תומוקמ עסיורג יד ןיא ךעלטעטש עניילק
 קיעפ רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב .ןליפ רעמ ץלַא ןעמונעג
 טָאה סָאװ ,טנגוי עכעלבייו יד הכאלמ-רעלגומש רעקיזָאד רעד וצ
 טזומעג ייז ןבָאה רַאפרעד ןוא םירמוש עשטייד יד ייב ןעוועג ?ןח אשונ;
 ...תועינצ רעייז ףיוא ןטכיצרַאפ לסיבַא

 ןבָאה יז .סיורג ןעוועג זיא ןדיי עמורפ יד ןופ גנולפייווצרַאפ יד
 ןעמ זַא ,טנָאמעג ןוא םיגיהנמ עקיטסייג ערעייז רַאפ טגָאלקעג ךיז
 -ברַאדרַאפ רעד ןופ רוד ןגנוי םעד ןעװעטַאר וצ ,ןָאט וצ ןעז סעּפע לָאז
 ןוא ,םוטעמוא ייז רַאפ טײרּפשעגסױא ךיז טָאה סָאװ ,ץענ רעכעל
 .ןעװעטַאר וצ ןעמעוו ָאד ךָאנ זיא סע ןמז-לכ ,רעירפ סָאװ סָאד

 ןדיי עמורפ ןבָאה גנולפייווצרַאפ רעסיורג ןופ ןטנעמָאמ יד טָא ןיא

 ד ןופ רעייטשרָאפ יד החגשה רעד ןופ םיחילש יװ טכַארטַאב
 חננ ברה סרעניבַאר יד ,דנַאלשטייד ןיא עיסקָאדָאטרָא רעטריזינ
 ;כלעוו ,ןלעק ןופ ךַאבעלרַאק לאונמע ר"ד ברה ןוא ךַאבסנַא ןופ ןהַאק
 לַא ײמרַא-עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד טימ ןלױּפ ןייק ןעמוקעג ןענעז
 א ןדניבוצנָא טּכוזעג ןבָאה סרעניבַאר עקיזָאד יד .רעניבַאר"דלעפ
 ןריזינַאגרָא ןפלעה ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עזעיגילער יד טימ טקַאטנָאק
 רעטנוא ןטָאברַאּפ ןעוועג זיא סָאװ ,גנוגעווַאב לארשי תדוגא ןַא ןליופ ןיא
 .טפַאשרעה רעשיסור רעד

 ךיוא ןעגנולעג עקַאט ייז סָאד זיא טכַאמ רעד וצ טנעָאנ קידנעייטש
 זיא העּפשה רעייז קנַאדַא ןוא ןזעוו-הליהק ןיא רדס ַא ןעגנערבוצניירַא

 ןַאמרעקע רעכ קיזייא

 טַארטַאטש רעװעשרַאװ ןופ ןַאמטַאר
 דילגטימ-עיצקַאדער ןוא

 "טַאלבגָאט , ןופ

 רעלעזעב ןָאפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג םעד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסיױרַא
 .ץעזעג-תוליהק עטמירַאב סָאד

 טָאה סָאװ ,יײטרַאּפ עשיסקָאדָאטרָא יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע
 ןכיירטשוצרעטנוא ידכ ,"םיסקודוטרואה תדוגא; ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב
 ַא יו שרעדנַא לסיבַא זיא ןליוּפ ןשידיסח ןיא ײטרַאּפ עמורפ ַא זַא
 "ילָאּפ ערעדנַא ןעוועג ןענעז רשפא ןוא .דנַאלשטייד ןיא ײטרַאּפ עמורפ
 טינ טייצ רעטשרע רעד ןיא טָאה ײטרַאּפ עמורפ יד סָאװ ,תוביס עשיט
 ַא ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא זיא סע .לארשי תדוגא ןעמָאנ םעד ןגָארטעג
 עוויסערגָארּפ-רעמ יד ."הרות ינב; ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג-טנגוי
 ןטימ עּפורג רערעדנוזַאב ַא ןיא טריזינַאגרָא ךיז טָאה טנגוי עזעיגילער
 טימ ןטָארטעגסױרַא טּפָא ץנַאג זיא "הנובת, ןיא ."הנובת; ןעמָאנ
 -גצנעלג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו .ךַאבעלרַאק לאונמע ר"ד ןטַארעפער
 שממ ,טרעטסײגַאב קרַאטש ןבָאה סעדער ענייז ןוא ,רענדער רעקיד
 .רערעהוצ יד ,ןסירעגטימ

 ׂש4 שש:
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 רעד ןופ רעריפ יד טקידירפַאב טינ ךָאנ ץלַא טָאה סָאד רעבָא
 עשטייד יד ןופ טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז ןוא "םיסקודוטרואה תדוגא;
 שינעביולרעד ַא ןקריווסיוא תוכלמל םיבורק סלַא ןלָאז ייז סרעניבַאר
 לייוו ,גנוטייצגָאט עשיסקָאדָאטרָא ןַא ןבעגוצסױרַא טייקכעלגעמ ַא ןוא
 ןוא ןריזינַאגרָא ןענָאק טינ ךיז עיסקָאדָאטרָא יד טעװ גנוטייצ ַאזַא ןָא
 עמורפ יד ןיא סעצָארּפ-לַאּפּפָא רעד ןרעו טלעטשעגּפָא טינ טעװ סע
 עזעיגילער-טינ יד זיא וצרעד םרוג רעטסערג רעד סָאװ ,ןעמייה עשידיי
 העּפשה רעמ ץלַא טמוקַאב סָאװ ,רוטַארעטיל עכעלטלעוו יד ןוא עסערּפ
 .סַאג רעשידיי רעד ףיוא

 ווו ע8 .טעמייז- עא ליפ א יי
 -סאד

 ועד
 ַא טימ ,ןליוּפ ןיא הליהק עטסערג-טייווצ יד ,שזדָאל טָאטש יד

 ןשטייד ןכרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעסיורג
 ןבָאה וצ ידכ ןוא עשרַאו יװ רעירפ םישדח עכעלטע טימ רעטילימ
 יד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד וצ גנורעטנענרעד ןוא סולפנייא ןַא
 עשידיי ַא ןבעגעגסױרַא טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד טָאה ,ןטיבעג עטריּפוקָא
 .גנוטייצגָאט

 רעד רעטנוא ,שזדָאל ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה גנוטייצ יד
 ןַאהַאק רַאזַאל רעביירש ןוא ןקסע ןשיטסיקלָאפ םעד ןופ עיצקַאדער
 גנוטייצ יד זיא ,עשרַאװ ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעו ,רעטעּפש
 .עשרַאװ ןייק ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא ?טַאלבעגַאט סעשידיא;

 קעװַא ןענעז ךַאבעלרַאק ר"ד ןוא ןהַאק ר"ד סרעניבַאר עשטייד יד
 רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ןשטייד םייב גנולײטּפָא-עסערּפ רעד ןופ ףעש םוצ
 גנוטייצ יד רעכלעוו ףיוא ,ײטרַאּפ-סקלָאפ יד זַא ,ןזיװעגנָא ןבָאה ןוא
 יד טײטש וצרעד .ןדיי ייב גנוטכיר עניילק ַא זיא ,טריטנעירָא זיא
 רעד ןיא ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד וצ טנעָאנ ?טנעמָאמ רעד, גנוטייצ
 טפלעה ַא יו רעמ טריטנעזערּפער עכלעוו ,עיסקָאדָאטרָא יד ןעוו טייצ
 -עסערּפ םענעגייא ןַא ןופ טביױרַאב זיא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ
 עריא ןוא טקנוּפדנַאטש ריא ןטכױלַאב ןוא ןטערטרַאפ לָאז סָאװ ,ןַאגרָא
 יד זַא ,רָאפ יז ןגיל רעבירעד .טייקכעלטנפע רעד רַאפ ןסערעטניא
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 ןײטשטָאר לאומש

 רעד רעטנוא ןעניישרעד לָאז גנוטייצ עשטייד-שידיי עלעיציּפָא-בלַאה
 -ךעלרעניא ןיא ןייז תלוכיב לָאז עכלעוו ,עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ גנוטייל
 ןסיורג ןקיזָאד ןופ טקנופדנַאטש םעד ןעגנערבסורַא ןגַארּפ עשידיי
 יד סע ןעוט סָאד יװ טקנוּפ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לייט
 .ןענַאגרָא-עסערּפ ערעייז ךרוד ןעײטרַאּפ עקידנריפ ערעדנַא

 רעד ךרוד ןרָאװעג טכַארטַאב טסנרע זיא גַאלשרָאפ רעקיזָאד רעד
 ןרַאפ ןרָאװעג טכַארבעג וליפא זיא ןוא טכַאמ-עיצַאּפוקֶא רעשטייד
 ןבעגעג ךעלדנע טָאה רעכלעװ ,רעלעזעב ןָאפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג
 עיסקָאדָאטרָא עשטייד עטריזינַאגרָא יד זַא ,יאנתב ,המכסה ןייז וצרעד
 ןוא תואצוה יד ןופ לײט ַא ןקעד וצ טכילפ יד ןעמענ ךיז ףיוא לָאז
 .גנוטייצ רעד ןופ ןטיציפעד

 גנוטייצ רעד ןיא זיא 1916 ץרעמ שדוח ןופ גָאט ַא םענייא ןיא
 טרעה גנוטייצ יד זַא ,גנודלעמ ַא ןענישרעד "טַאלבעגַאט סעשידיא;,
 רעײנ ַא רַאפ ץַאלּפ םעד ּפָא-טערט יז זַא ןוא ןעניישרעד וצ ףיוא
 ףןענישרעד וצ ןָא דלַאב טביוה עכלעוו ,גנוטייצ רעשידיי

 רעשידיי רעד ףיוא ןזיוװַאב ךיז טָאה סנגרָאמוצ ףיוא עקַאט ןוא
 סָאװ ,ןַאגרָא ןַא ,"טרָאװ עשידוי סָאד, גנוטייצ עלעניגירָא ,עיינ ַא סַאג
 .ןלױּפ ןיא עיסקָאדָאטרָא רעשידיי רעד ןופ ןסערעטניא יד טערטרַאפ

 זיא גנוטייצ רעשיסקָאדָאטרָא רעײנ רעד ןופ רָאטקַאדער סלַא
 ַא דיי ַא ,בר רענּפיל ןופ ןוז רעד ,טָאגנייװ בייל-םוחנ ןרָאװעג טמיטשַאב
 ַא טימ טייקשידי*הרות רַאפ רעפמעק רעקידרעייפ ַא ,םכח-דימלת
 -רֶא ענעדישרַאפ ןיא טעברַאעגטימ טָאה רעכלעוו ,טנַאלַאט ןשירעביירש
 ןוא ןטפירש ענעגיא ןבעגעגסױרַא ןוא ,ןטפירשטייצ עשיסקָאדָאט
 ןרק תמרהל םישעמ וצ ןדיי עמורפ יד טקעוװעג ןבָאה עכלעוו ,ןרושָארב
 רעד טימ טנַאקַאב-טוג ןעוועג זיא טָאגנייוו בייל-םוחנ .תדהו הרותה
 רעכלעוו ןופ ,דנַאלשטיײד ןיא רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רעשיסקָאדָאטרָא
 סלַא טנידעג םיא רַאפ טָאה סָאװ ןוא העּפשה ןייז טּפעשעג טָאה רע
 גנוטייצ רעד ןיא טכַארבעגנײרַא רעבירעד טָאה רע .לוש עשירעביירש
 רעביײרש ,ןטײקכעלנעזרעּפ עקידנריפ יד ןופ םירמאמ ןוא ןטפירש יד
 ,שריה לאפר ןושמש ר"ד יוװ ,עיסקָאדָאטרָא רעשטייד רעד ןופ רעקנעד ןוא
 ןוא ןַאמרע ץרה ילתפנ ר"ד ,טומעגלָאװ ףסוי ר"ד ,רעיורב קחצי ר"ד
 -שטייד עכלעוו טימ ,הנחמ רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ רעביירש ערעדנַא
 גנוטייצ ןייז ןיא טכַארבעגנײרַא ךיוא טָאה רע .ךייר ןעוועג זיא דנַאל
 ףןַאמהעל ריאמ ר"ד ןופ ןַאמָאר ןלעוטקַא ךיוא ןוא ןשירָאטסיה םעד
 -ייצרעד ןוא ןענַאמָאר רעקילדנעצ ןופ רבחמ רעד .,ץניימ ןיא רעניבַאר
 ןסַאמ עטיירב יד טזײּפשעג קיטסייג גנַאל-תורוד ןבָאה סָאװ ,ןעגנול
 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא גנורעטסייגַאב רעקינייו-טינ טימ זיא ןוא
 שידיי ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענעז ייז יו םעדכָאנ ,עטיל ןוא ןליוּפ
 .רענעייל ןשידיי םעד ןרָאװעג טגנַאלרעד ןוא

 טָאה רע .טסנוק סלַא טכַארטַאב טינ ןביירש ןייז טָאה ןַאמהעל ר"ד
 טלוב סױרַא טמוק קידנעטש זַא ,ץנעדנעט ןייז ןטלַאהַאב טינ ירמגל
 םיא טמענ ןוא ,ןקיטכרָאּפסטָאג ןוא ןעמורפ םעד ּפָא טיה סָאװ ,החגשה יד
 קידנענַאּפש רעבָא זיא ןביירש ןייז ןופ םרָאפ יד .תורצ עלַא ןופ סױרַא



 "טַאלבגָאט עשידִיי סָאד,

 רעטשרע רעד ןופ ןעגנַאפעג רענעייל םעד טלַאה ןוא טנַאסערעטניא ןוא
 סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טינ רעבירעד זיא סע ןוא ,הרוש רעטצעל רעד זיב
 לַאירעטַאמ-ןעייל רעטנכייצעגסיוא ןַא ץלַא ךָאנ ןענעז ןטפירש ענייז
 יד עכלעוו ןיא (תירבע ןיא ךיוא) ,ןכַארּפש עלַא ןיא טלַא ןוא גנוי רַאפ
 ךיוא טָאה ןַאמהעל .טצעזעגרעביא ןרָאװעג ןענעז ןטפירשדןַאמהעל
 רעביירש רעד ןוא ץיוװָאנכַאש ,ןָאזּפיליפ ,סואעדוי יו ,רעגלָאפכָאנ טַאהעג
 ןיא ןענַאמָאר עשירָאטסיה ענייז טָאה רעכלעוו ,תורוש עקיזָאד יד ןופ
 ןוא רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא טכעלטנפערַאפ גנַאל-ןרָאי ליטס-ןַאמהעל
 .עסערּפ רענַײמעגלַא

 תורוקמ עשיסקָאדָאטרָא-שטייד יד ןוכ ןעגנוצעזרעביא יד טימ רעבָא
 טָאה טָאגנייװ .גנוטײצגָאט ַא ןלעטשפיונוצ טינ ךָאנ ןעמ ןָאק ןיילַא
 םגה ,ןטסילַאנרושז עשידיי עלענָאיסעּפָארּפ ןקיטפעשַאב טזומעג רעבירעד
 טכַאװעג טָאה ןביירש רעייז רעביא רעבָא ,םורפ ןעוװעג טינ ןענעז ייז
 .רָאטקַאדער ןופ גיוא עפרַאש סָאד

 ןרָאװעג זיא ?טרָאװ עשידוי סָאד ,, ןוא טרעיודעג גנַאל טינ טָאה סע
 ףרַאד גלָאפרעד ריא וצ .סַאג רעשידיי רעד ףיוא גנוטייצ עקידנריפ ַא
 -טסעב יד ןעוועג טייצ רענייז זיא יז סָאװ ,טקַאפ םעד ןביירשוצ ןעמ
 טרפב ,רוזנעצ יד זיא טייצ-סגירק ןיא .גנוטייצ עשידיי עטרימרָאפניא
 -סגירק עלעיציפָא יד רעסיוא .עגנערטש ַא רעייז ,דנַאל טריּפוקָא ןַא ןיא
 ףביירש טרָאטעג טשינרָאג המחלמ רעד ןגעװװ ןעמ טָאה ןטכירַאב
 עגַאל רעד ןגעוו ןבעגוצוצ טסולגרַאפ ןצימע ךיז טָאה סע בוא ןוא
 רעד .ןייז וצ אנקמ סָאװ ןעוועג טינ םיא זיא ,גנוצַאשּפָא ענעגייא ןַא
 ןוא ,"ריטפמ טפיוקעג, ךיז םעד בילוצ ןבָאה גנוטייצ רעד טימ רעביירש
 םעד ןופ עיצַאקסיפנָאק רעד טימ זיולב ןעמוקעגּפָא טינ טייוו ןענעז
 .רעמונ-סגנוטייצ ןקידנפערטַאב

 רעד ןופ טקישעגוצ ןעמוקַאב רעבָא טָאה "טרָאװ עשידוי סָאד;
 ןבַאגסױא עטסעיינ יד רָאטַאנרעבוג-לַארענעג םייב גנולײטּפָא-עסערּפ
 -ייצ עשיסָאפ, ,"טַאלבעגַאט רענילרעב, יװ ,עסערּפ רעשטייד רעד ןופ
 טימ "עסערּפ עיירפ עיינ, רעניוו יד ,"גנוטייצ רעטרופקנַארפ, ,?גנוט
 -רעביא ןוא .ןעמוקַאב ייז ןבָאה ןעגנוטייצ ערעדנַא יד יװ ,רעירפ גָאט ַא
 -רעטנוא ןעוועג טינ ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןופ ןגוצסיוא ןצעז
 זַא ,יאנתב ,טביולרעד ןעוועג זיא ,רוזנעצ רעגנערטש ַאזַא ןפרָאװעג
 ןופ רענעײל רעד זיא םעד קנַאדַא .עלעװק יד ןבעגעגנָא טָאה ןעמ
 -עעשעג יד ןגעוו טרימרָאפניא רעירפ ןוא רעסעב ןעוועג ?טרָאװ ןשידוי,
 .גנוטייצ ערעדנַא ןופ רענעייל יד יװ טנָארפ ןפיוא ןשינ

 ןעייר יד ןיא ןוא סַאג רעשידיי רעמורפ רעד ףױא החמש יד
 רענעגייא ןַא ןופ ןעניישרעד ןטימ טיילעגנוי עמורפ עקיניזטסּוװַאב יד ןופ
 -לזמ ןשטנּוװעג ךיז טָאה ןעמ .סיורג רעייהעגמוא ןעוועג זיא גנוטייצגָאט
 רעמונ םעיינ ןדעי טימ טיירפעג ךיז ןבָאה ,הרות-ינב ,םידיסח ןדִיי .בוט
 טימ טקיװקעג ךיז טָאה טנגוי יד .בוט-ןבא ןַא יװ ןטלַאהַאב םִיא ןוא
 ,ןַאמָאר רעטשרע רעד) ןַאמהעל .מ ר"ד ןופ ןַאמָאר ןקידנענַאּפש םעד
 זיא םיכשמה טימ "טרָאװ ןשידויא ןיא שידיי ןיא ןענישרעד זיא סָאװ
 -עיציזיווקניא רעשינַאּפש רעד ןופ --- "רַאליגַא .י החּפשמ יד; ןעוועג

 -זעיגילער יד ןופ טרעטסַײגַאב ןעוועג ןענעז הבשחמ-ילעב יד .(הפוקת
 .א .א גרעבנייוו ,טומעגלָאװ ,רעיורב שריה ןופ םירמאמ עשיפָאסָאליפ

 ףיוא ןליפ טזָאלעג דלַאב ךיז טָאה גנוטַײצ רעד ןופ העּפשה יד
 ןטרוגנָא ןעמונעג ןבָאה טיילעגנוי עקיעפ ןוא ,סַאג רעשידיי רעמורפ רעד
 לייוו ,טסנוק רעשירעּביירש רעד ןיא חוכ רעייז ןווּורּפ ןוא ןדנעל ערעייז
 .רעגנַאפנָא עקיזָאד יד טקיטומרעד קרַאטש טָאה טָאגנייװ

 רעגנעהנָא ענייז וצ ןיבר רערעג ןופ ףור רעד זיא שיטסירעטקַארַאכ
 : גנוטייצ עקיזָאד יד ןציטש ןוא ןענעיײל ,ןפיוק וצ ,ןדיי עמורפ ללכב ןוא

 ןפַאש וצ טגנערטשעגנָא ןוא טימַאב ךיז בָאה ךיא יװ גנַאל ןיוש;

 ןַאמדירּפ אשוז רדנסכלא

 טנגוי רעשהדוגא רעד ןופ גיהנמ
 ?טַאלבגָאט , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 טינ טרָאד ךיז לָאז סע ןוא טסייג ןשידיי ןיא ןייז לָאז סָאװ גנוטייצ ַא
 ןופ ךס ַא םורָאװ .הּפ-לובינ ןייק ןוא דייר עשיסרוקיּפַא ןייק ןעניפעג
 קידנקוקוצ ,רעסַאװ יו ןרערט ןסָאגרַאפ בוטש ןיא רימ ייב ןבָאה ךייא
 רעביא ןפיול ןוא ייז ןופ טדמערפרַאפ ןרעוװו רעטכעט ןוא ןיז ערעייז יו
 ןטפירש-ליװקשַאּפ יד ןעוועג ןענעז םרוג רעד ןוא ,ןרעגַאל ערעדנַא ןיא
 ...ףוג םעד טימ המשנ יד ןברַאדרַאפ סָאװ ,ןעגנוטייצ עיירפ יד ןוא

 רעד זַא ,השקב רעטסערג רעד טימ ךייא וצ ךיא םוק רַאפרעד;
 ןרַאפ .ןגיא ערעייא ןיא גנירג ןייז טינ לָאז גנוטייצ רעד ןופ ןינע
 -רעטנוא יד ןעיובסיוא ןפלעה ריא טנעק ,גָאט ַא ןשָארג עכעלטע ןופ זיירּפ
 ךיא ליוו טרפב ןוא .ללכ םעד ןוא ךיז ןייז וצ הכזמ טניימ סָאװ ,גנומענ
 רימ ןלָאז ייז ,ןוצר ןיימ קיטכיוו זיא'ס ןעמעוו ייב ,ונמולש-ישנא יד ןטעב
 ןבעג רימ ןוא ,השקב ןיימ טליפרעד סָאװ ,םענייא ןדעי ןגעוו ןייז עידומ
 יז טפיוק רע רעדָא גנוטייצ יד טרִינָאבַא רע יצ ,סערדַא ןוא ןעמָאנ ןייז
 .(שיערבעה ןופ) ..."סַאג ןיא

 רעד סָאװ ,טייקיטכיזרָאפ עשיטילָאּפ יד ךיוא זיא טנַאסערעטניא
 ןצענערגוצּפָא ךיז סנטייצַאב ,ווירב ןקיזָאד ןיא סױרַא טזייוו יבר רערעג
 םוצ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןצנעדנעט עשיטילָאּפ עשטיידיָארּפ יד ןופ
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 עשטייד יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,"טרָאװ ןשידוי, ןיא קורדסיוא
 .סרעניבַאר

 :רע טביירש ווירב ןייז ןיא
 עקיזָאד יד ןרינָאבַא וצ ףור ןיימ טימ זַא ,ןעניימ טינ טלָאז ריא;

 יד טימ ןייז וצ םיכסמ ערעדנַא ףור רעדָא םיכסמ ךיא ןיב גנוטייצ
 ...גנוטייצ רעד ןיא טכַארבעגסױרַא ןרעוו סָאװ ,ןעגנואיושנָא עשיטילָאּפ
 .םעד ןיא ןיטולחל טינ ךיז שימ ךיא זַא ,עידומ טימרעד ןיב ךיא
 -רקיע ןיימ .רעבעגסױרַא ןוא רעביירש יד ןופ גנולעטש יד זיא סָאד ןוא
 ָאטשינ טרָאד זיא סע לייוו ,זיא גנוטייצ יד ןציטש וצ השקב ןוא שטנּוװ
 ..."ןכַאז עכעלדעש ערעדנַא ןוא הּפ-לובינ ןייק

 רענימַאק לדנעמ 'ר

 גנוטייצ רעד ןופ רעטלַאוװרַאפ

 גנוטייצ רעד ןופ קיטילָאּפ רעשטייד-ָארּפ רעד ןגעק זיולב טינ רעבָא
 טייצ רעד טימ ךיוא ןענעז סע .ןצעזוצסיוא טַאהעג ןדיי עמורפ יד ןבָאה
 .ןעניז ןקיטסייג ןיא תועד-יקוליח ןענַאטשטנַא

 גנואיצרעד-הרות טניימ סָאד ,ץרא-ךרד םע הרות ןופ הטיש יד
 סע סָאװ ,טייצ רעבלעז רעד ןיא גנודליב רעכעלטלעוו טימ ןעמַאזוצ
 יבר יו ,םוטנדיי ןעמורפ ןשטייד ןופ רעריפ יד טריגַאּפָארּפ ןבָאה
 עקַאט זיא ,םידימלת ערעייז ןוא רעמייהסעדליה ר"ד ,שריה לאפר ןושמש
 קנַאדַא ןענַאטשטנַא זיא סע :םוטנדיי ןשטייד ןרַאפ הכרב ַא ןעוועג
 טלַאה טײקמַאזקריװ ןוא העּפשה ןייז סָאװ ,טרופקנַארפ-חסונ רעד םעד
 ןשיאעּפָארײא ברעמ ןופ ןזיירק יד ןיא גָאט ןקיטנייה ןזיב ןָא ךָאנ
 ןשיווטיל-שידמול ןרַאפ יו ןדיי ןשידיסח:-שיליוּפ ןרַאפ רעבָא .םוטנדיי
 ךיוא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא רָאנ ,דמערפ רָאנ טינ הטיש עקיזָאד יד זיא
 .ךעלדעש

 רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ץרא-ךרד םע הרות ןופ הטיש יד ביוא
 -ער יד ןעוו טייצ רעד ןיא ,עּפָארײא-ברעמ ןיא סַאזקריװ ןוא שיטקַארּפ

 ןײטשּטָאר לאומש

 רעשידיי רעד ןופ לַײט ןטסערג םעד ןגיוצעגוצ טָאה גנוגעוװַאב-םרָאפ
 זַא ,לפייה ַא זיולב ןבילבעג זיא עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ ןוא ,גנורעקלעּפַאב
 -רסומ רעד ןופ רעדנירגַאב רעד ,לודג רעשיווטיל רעטמירַאב רעד וליפא
 -שטייד ןיא ןעלקיװטנַא ןפלָאהעגוצ טָאה ,רעטנַאלַאס לארשי יבר הטיש
 ןצנַאלפרעביא הנכס ַא זיא'ס זַא ,ןטלַאהעג רעבָא רע טָאה ,,הטיש יד דנַאל
 קידעבעל ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא טייקשידיי-הרות וו ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא יז
 ןופ תבורעּת ַא ןוא ,םייח-םימ רוקמ ַא יוװ ןסָאלפעג ןוא קידלדורּפש ןוא
 טנגוי יד ןסיײרוצּפָא ןייז םרוג טעוװ גנודליב רעכעלטלעוו טימ הרות
 ןטלַאהעג ןבָאה ױזַא .טײקשידיי ןופ ןרעטייורעד יז ןוא הרות ןופ
 ןוא םינבר עקידנריפ יד ,ןטעטירָאטיוא-הרות עשיאעּפָאריײא-חרזמ יד
 .םייבר

 טײקיטכיװ יד ןייז ספות ןביוהעגנָא ןיוש ןבָאה סָאװ םינקסע יד
 זיא דגב רעשטייד רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיילג ןבָאה ,עיצַאזינַאגרָא ןופ
 ןוא ןלױּפ ןיא דיי ןשידיסח םעד ןופ ףוג ןרַאפ טסַאּפעגוצ טינ טייוו
 עלענָאיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןבָאה ןעמ ףרַאד ןליוּפ ןיא זַא ןוא ,עיצילַאג
 תודוסי יד ףיוא טריזַאב ,תוהמ םענעגייא םוצ טסַאּפעגוצ ,ןעמרָאפ
 ןיא הדוגא יד ןעקנעל ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא ,תודיסח ןוא הרות ןופ
 יד ןופ ןעגנוזייוונָא ןוא ןשטנּוװ יד קידנרירָאנגיא ,גנוטכיר רעדנַא ןַא
 "טרָאװ עשידוי סָאד, ןיוש טָאה ןזיירק עקיזָאד יד .רעניבַאר עשטייד
 יד ןופ ךיז ןעײרפַאב וצ תוצע ןכוז ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא טקידירפַאב טינ
 .גנוטייצ רעקיזָאד רעד ךרוד טקידײרּפעג ןרעװ סָאװ ,ןצנעדנעט

 גנוטיידַאב עשירָאטסיה ַא טַאהעג רעבָא טָאה ?טרָאװ עשידוי סַאד,
 יד ןדליבסיוא ןפלָאהעג ןוא ןלױּפ ןיא םוטנדיי ןשיסקָאדָאטרָא ןרַאפ

 דוד :יװ ,ןטסילַאנרושז ןוא ןרענָאיּפ עשירעביירש עזעיגילער עטשרע
 לשיפ םחורי ,ןײטשטָאר לאומש ,יװָאגָאר יכדרמ םהרבא .רעקנילפ
 .דנַא ןוא (ףיש .ל) שטיװעלָאטיּפש

 רעייז ןביוהעגנָא ןבָאה עכלעוו ,רעביירש עזעיגילער יד ןשיװצ
 ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא ,?טרָאװ ןשידויא ןיא ערעירַאק עשירעביירש
 לטעטש ןופ ןַאמרעגנוי רעשידיסח ַא ,םיובנעגייפ .ןעמיובנעגייפ השמ
 ןשידוי, ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא טָאה ,ץישזדָאמ
 ןפורעגסיורַא ןבָאה סָאװ ,לטעטש ןופ רעדיל-סגנומיטש עטרַאצ ?טרָאװ
 .טפַארק-סגנורעדליש ןוא ליטס רעייז בילוצ ,טײקמַאזקרעמפיוא סיורג
 -טסוּפ םעד טרעדלישעג טיירב רע טָאה לטעטש ןופ רעדליב ענייז ןיא
 ןעמַאזנייא םעד ןוא לביטש-םידיסח סָאד ןוא שרדמה-תיב םענערָאװעג
 ןש'יולע ןייז ןבעגוצקעװַא ןעגנּוװצעג זיא ןדמל ַא רעטָאפ ַא ןעוו .הרות-ןב
 טעּפש םיא טימ ךָאנ טװּורּפ רע ןוא ,רעילָאטס ַא יב גנוי-ןרעל סלַא ןוז
 ט"יר ןטימ תורוכב ןענרעל ,טעברַא רערעוװש גָאט ַא ךָאנ ,טכַאנייב
 עכלעוו ,"םיסרוקיּפא; יד ןופ גנושיוטנַא יד ךיוא טרעדליש רע ...יזגלא
 .שרדמה-תיב ןטלַא םוצ ,םייהַא קירוצ טפור רע

 רע טלעטש ,'תורוד יירד ןופ הבצמ יד, קרעװיטּפיוה ןייז ןיא
 ןופ שרוי ןקידחלצוי-אל םענרעדָאמ םעד טָאּפש-ןוא-דנַאש וצ סיוא
 רעסיורג רעד ,עדייז רעד ןפַאשעג טָאה סע סָאװ ,זיוה-יורב ןסיורג ַא
 ןוא ,ןוז םענרעדָאמ ןיוש םעד ייב ּפָארַא-גרַאב םעד .טַאנגַאמ רעשידיי
 םייב השורי רעקיטסייג ןוא רעלעירעטַאמ רעד ןופ עיצַאדיװקיל יד



 "טַאלבגָאט עשידיי סָאד,

 סָאד ,תורישע סָאד טעװעלכַאטרַאפ טָאה סָאװ ,לקינייא סָאד ,רוד ןטירד
 .עווטסייטלוה בילוצ זיוה עלענָאיצידַארט- שידיי עטיירב

 ןייק ץישזדָאמ לטעטש ןייז ןופ ןרָאפ טפָא טגעלפ םיובנעגייפ השמ
 ענייז ןופ רענייא ףיוא .למערק םערָא ןייז רַאפ הרוחס ןפיוקנייא עשרַאװ
 רע טָאה ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא ,תועיסנ
 ַא ןופ ּפָאק ןיא ּפַאלק ןכעלרעדיוש ַא ןעמוקַאב ןַאב רעד טימ קידנרָאפ
 ַא ךיז טרעטַאמעג ןרָאװעג קנַארק רע זיא ןופרעד .ןַאגילוכ ןשילוּפ
 .רָאי 28 ןופ רעטלע ןיא המשנ ןייז טכיוהעגסיוא ןוא טייצ ערעגנעל

 טלעטשעג ןבָאה עכלעוו ,רעביירש ןוא ןטסילַאנרושז יד ןשיווצ
 החמש : ןרעוו טנָאמרעד ןפרַאד ?טרָאװ ןשידוי ,, ןיא טירש עטשרע ערעייז
 עגנַאל ַא ןענעז ייוצ עטצעל יד .דרַאבסיו הילדג ןוא ַאקשורטעּפ
 רעשידייא רעד יוװ ,סעיצַאקילבוּפ ענעדישרַאפ וצ םיפתוש ןעוועג טייצ
 ךיוא זיא ַאקשורטעּפ ."גנוטייצ-סלדנַאה, ,?לגיּפש-טלעוו, ,"טנַארגימע
 -טנוװָא רעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ףוס םייב
 ."סעַײנ עקיטנייה, גנוטייצ

 ,םלוע םעד ןענערָאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה 1929 רעמוז ןיא
 זַא ,ךעלדיימרַאפמוא זיא ןליוּפ ןוא ןרעלטיה ןשיװצ המחלמ יד זַא
 סָאד ןעוװעג םייקמ רע טָאה ןײלַא .ןפיולטנַא רעירפ סָאװ ןפרַאד ןדַיי
 ,עדַאנַאק ןייק קעװַא זיא רע ןוא ערעדנַא יב טנָאמעג טָאה רע סָאװ
 רעלַאטנעמונָאמ רעד טימ ןעמָאנ ןייז טקיבײארַאפ טָאה רע ּוװ
 סָאװ ,שידיי ףיוא הנשמ רעד ןופ גנוצעזרעביא רעקידנעב-סקעז
 ןקיטנייה ןזיב זיא ןוא סעגַאלפױא עכעלטע וצ ןעװעג הכוז טָאה
 .סעקירעמַא יד ןיא "רעלעס-טסעב; ַא גָאט

 -זייר בקעי ,רעגניז .י.י טעברַאעגטימ ןבָאה ?טרָאװ ןשידוי, ןיא
 ,(עשטנָאב) דלעפנעזָאר םהרבא ,(סעקטע) ָאברַאפ רעדנַאסקעלַא ,רעדעפ
 ןקיזָאד ןיא לדיפ עטשרע יד רעבָא .ערעדנַא ןוא (ןרות) םיױבטסַאמ לאוי
 רענערַאפרעד ,רערעטלע ןַא ,ָאריּפש קחצי טליּפשעג טָאה רעטסעקרָא
 ןוא ןכַארּפש עקינייא טשרעהַאב טָאה סָאװ ,טסילַאנרושז רעקיעפ ןוא
 טצעזעגרעביא סע טָאה רע .ןטפַאשנסיװ עשינכעט ןיא העידי ַא טַאהעג
 עשיפָאסָאליפ סרעיורב ר"ד .ןַאמהעל ר"ד ןופ ןענַאמָאר יד שטייד ןופ
 יד ןופ ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ יד ןוא ,"ווירב ןצניינ סשריה ,ןעייסע
 .ןילרעב ןיא ןעגנוטייצ עשטייד עקידנריפ

 -יסקָאדָאטרָא רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ָאריּפש זיא טלָאמעד טניז
 עטצעל ענייז ןיא .ןעגנולדנַאװ ענעדישרַאפ עריא ןיא עסערּפ רעש
 ןָאטעג טָאה רע ּוװ ,?טנעמָאמ, ןיא טעברַאעג רעבָא רע טָאה ןרָאי
 ןבירשעג טייצ וצ טיײצ ןופ ןוא טעברַא עשינכעט-שיטסילַאנרושז
 .רעשרָאפ .א ר"ד םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטפַאשנסיוװ

 רעד ןעוו ,עיצַאּפקָא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעטצעל רעד ןיא
 ןיא טנַאה עקרַאטש ןייז ןליפ טזָאלעג רעקרַאטש ץלַא טָאה טנַאּפוקָא
 -טפַאשטריװדנַאל יד טימ האובת יד טריפעגסיורַא ,ןטיבעג ענעמונרַאפ יד
 רַאפ ןלַאירעטַאמ-יור ןייק טלעטשעגוצ טינ ,ןלױּפ ןופ ןטקודָארּפ עכעל
 עכלעוו ןופ ,ןלַאװק-הסנרּפ יד ןענעז -- עיצַאקירבַאפ רעשימייה רעד
 ןבָאה רעלקעמ ןוא רעקרעװטנַאה ,ןטנַאקירבַאפ ,םירחוס עשידיי יד
 עשימעדיּפע ןוא רעגנוה :;ןרָאװעג ןטינשעגּפָא ,הנויח רעייז ןגיוצעג

 סרעדנוזַאב ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא טַײרּפשרַאפ ךיז ןּבָאה ןטײהקנַארק
 .ןסקַאװעג רדסכ זיא ןשטייד יד וצ גנורעטיברַאפ יד .טעטש עסיורג יד
 יא ןטנָארפ יד ףיוא .רעטילימ ןשטייד ןופ תולּפמ יד ןופ בייהנָא ןטימ
 עשיטילָאּפ יד ןוא ןעגנוטייצ יד רעביא רוזנעצ יד ןרָאװעג טפרַאשרַאפ
 ןעמַאזוצ ,?טרָאװ ןשידויק ןיא ןענישרעד ץלַא ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןעלקיטרַא
 טקידירפַאב טינ טייוו ןבָאה ,םירמאמ עשיפָאסָאליפ-ש'הריקח יד טימ
 רעבירעד זיא סע .דִיי ןשילױּפ-שידיסח ןופ טימעג סָאד ןוא קַאמשעג םעד
 סנטייצַאב ךיז ףרַאד הדוגא עשיליוּפ יד זַא ,גנוטכיר ַא ןעמוקעגפיוא
 ןַא ןבעגסיױרַא ןוא ,הטיש ןייז ןוא ?טרָאװ ןשידוי; ןופ ןעלסײרטּפָא
 .גנוטייצ ענעגייא

 ןײטשטַאר לאומש
 רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ

 ,גנוטייצ רעד ןופ
 רעדנירג עריא ןופ רענייא

 טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ רָאטיוא ןוא

 םלושמ ןענַאטשעג זיא גנוגעווַאב רעקיזָאד רעד ןופ שארב
 רעפרַאש ַא ןוא ןדמל ַא ,עיגרענע טימ לופ ,חקיּפ ַא דיי ַא -- רענימַאק
 רעשימַאניד ,רעקידרעייפ ַא רע זיא ןעוועג .טייקשידיי-הרות רַאפ רעפמעק
 -רעטנוא ןקידלַאװעג ַא טימ רָאטַאזינַאגרָא ןַא ,טסימעלָאּפ ןוא רענדער
 -שאר רעד ןרָאװעג טייצ רעצרוק ַא ןיא אליממ רע זיא .טסייג-סגנומענ
 זיא ןוא ,ןלױּפ ןיא הדוגא רעטעדנירגעג סָאװ-רָאנ רעד ןופ םירבדמה
 -הדוגא יד ןופ רענייא סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא רעטעּפש וליפא
 ןַיק טָאה רע םגה .ץנערעפנָאק-םולש רעלַאסרעװ רעד וצ ןטַאגעלעד
 רעשיליוּפ רעד טימ וליפא ןוא טשרעהַאב טינ ךַארּפש עשיאעּפָאריײא ןייא
 .הוושב-הווש ןעוועג טינ רע זיא ךַארּפש

 יגכָאװ ַא ןבעגוצסױרַא ןטָארטעגוצ רע זיא קידנטכַארט גנַאל טינ
 .?םיסקודוטרואה תדוגא; ןופ ןַאגרָא רעד יו ,"דוי רעד; ןעמָאנ ןטימ טַאלב
 רָאטקַאדער סלַא טמיטשַאב ןרָאװעג ךעלריטַאנ זיא רענימַאק םלושמ
 ןעמענוצסיורַא ןעגנולעג ךיוא םִיא זיא סע ןוא טַאלבנכָאװ ןקיזָאד ןופ
 רעד זַא טליפעג טָאה ָאריּפש לייוו ,?טרָאװ ןשידוי, ןופ ןָאריפש קחצי
 טלקַאװ "טרָאװ עשידוי, סָאד טיובעג זיא סע ןכלעוו ףיוא טנעמַאדנופ

 שי דא
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 ןעגנולדנַאהּפָא עשיטילָאּפ ,ןעלקיטרַא-טייל ןבירשעג טָאה ָאריּפש .ךיז
 יװ ,ןעמינָאדװעסּפ ענעדישרַאפ רעטנוא ,םירמאמ עזעיגילער-םורפ וליפא
 יו רעטעברַאטימ ַאזַא טימ .לאומש-ןב ,ןובשח-לעב .,יקחצי ,ברהב םייח
 טינ ןבעגוצסױרַא ןעוװעג רעכיז רענימַאק םלושמ זיא ָאריּפש קחצי
 .גנוטייצגָאט ַא ךיוא וליפא רָאנ טפירשנכָאװ עטוג ַא זיולב

 ןופ הכרב רעד טימ זיא "דוי רעד; טַאלבנכָאװ ןופ גלָאפרעד רעד
 .רעכיז ןעוועג ןיבר רערעג

 ,שימייה ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ ןָאט רעד ןוא ךַארּפש יד
 זיא ןעגנוטייצ "עיירפ, יד טימ קימעלָאּפ יד ןוא שירעפמעק ןוא ףרַאש

 רעמַאהקַאטש ןושמש ברה

 ,טַאניבַאר רעװעשרַאװ םענופ דילגטימ
 םירמאמ-הרות טכעלטנפערַאפ
 גנוטייצ רעד ןיא

 םלושמ .רעביירש עיינ ןזיװַאב ךיז ןבָאה סע .קעװצ-טּפיױה רעד ןעוועג
 בילוצ ןעײקעצ וצ רעוװש ןעוועג וליפא ןענעז ןעלקיטרַא סרענימַאק
 -עּפמעט רעד רעבָא ,הריקח רעקידנטלַאּפש-רָאה ןוא ירבע רעטרַאה ןייז
 ענייז ןופ טעייװעג טָאה סָאװ ,ןערב רעשידיסח-תמא רעד ,טנעמַאר
 .-ןעוועג רפכמ "ןטייקיניילק, עכלעזַא ףיוא טָאה ,תורוש

 הטיש עכעלטנגייא יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןיוש זיא "דוי, ןיא
 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןבָאה םירמאמ יד .דיי ןשילוּפ ןעמורפ ןופ
 ןסַאמ עשידיי עזעיגילער יד ןופ תוחומ יד ןיא טייקרָאלק טכַארבעגנײרַא
 רעטייוו זיא "טרָאװ עשידוי,, סָאד רעבָא .הפוקת רעטלּפענרַאפ רענעי ןיא
 ,1918 רעבמעוװָאנ ןיא ,ךיז טָאה סע יװ םעדכָאנ וליפא ,ןענישרעד
 סָאד טזָאלרַאפ ןבָאה ןטנַאּפוקָא עשטייד יד ןוא המחלמ יד טקידנעעג
 ןהַאק סרעניבַאר יד ,גנוטייצ רעד ןופ ןענָארטַאּפ יד טימ ןעמַאזוצ ,דנַאל
 .ךַאבעלרַאק ןוא

 ןייז טעדנעוועגנָא טָאה ,ןשקע ןַא דיי ַא עבטב ,טָאגנייװ בייל םוחנ
 טיציפעד רעד רעבָא .גנוטייצ יד ןטלַאהרעד וצ ידכב עיגרענע עצנַאג
 ַא טפיוקרַאפ וליפא טָאה רע ,גָאט וצ גָאט ןופ ןרָאװעג רעסערג זיא
 -הסנכה יד .טיציפעד םעד ןקעד וצ ידכב .,ןענישַאמ-קורד יד ןופ לייט

 ןײטשּטָאר לאומש

 ןטסידוגא עכייר יד ןופ סעידיסבוס יד ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ןלעווק
 ךיז טָאה גנוטייצ יד זיב .ןרָאװעג ןטינשעגּפָא ןענעז דנַאלשטיײיד ןיא
 .1919 רַאורבעפ ןט-14 םעד טלעטשעגּפָא ירמגל

 -םולש טלָאװעג טַינ ןבָאה "טרָאװ ןשידויקא ןופ רעטעברַאטימ יד
 טקישעג ןבָאה ייז .ךיז טרידיווקיל גנוטייצ יד זַא ,קנַאדעג ןטימ ןכַאמ
 -הדוגא יד טימ ןעלדנַאהרַאפ וצ ידכ ,טרופקנַארפ ןייק עיצַאגעלעד ַא
 רעד ןופ םיסּפורטוּפַא יד סלַא טכַארטַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעריפ
 יד רַאפ גנוקידעשטנַא סלַא עמוס ענעדײשַאב ַא יו רעמ רעבָא .גנוטייצ
 ןופ טכַארבעגמײהַא טינ ןטַאגעלעד יד ןבָאה רעטעברַאטימ עזָאלסטעברַא
 .תוחילש רעייז

 א

 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה *?טרָאװ ןשידוי, ןופ ךיז ןסילש ןכָאנ דלַאב
 םלושמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,גנוטייצגָאט סלַא "דוי רעד;
 .רענימַאק

 ןשיליוּפ ןרַאפ טייצ עשימרוטש ןוא ערעװש ַא סע זיא ןעוועג
 טָאה סָאװ ,ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןַא ןופ גנוײטשטנַא רעד טימ .םוטנדיי
 טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,סעינרעבוג ןעצ עשיליוּפ יד ךיז ןיא ןסָאלשעגנייא
 טנכיײצַאב ןענעז סָאװ ,עטיל ןופ ןלייט ,עיצילַאג ץנַאג ,דנַאלסור וצ
 רעד ןיא ןענעז ,שארב ענליו טימ "ןסערק-חרזמ, יד סלַא ןרָאװעג
 ןבלַאה ַא טימ יירד ןרָאװעג ןסָאלשעגנײא הכולמ רעשיליוּפ רעקיזָאד
 .ןדיי ןָאילימ

 -רַאפ ןעמונעג ךיז טָאה טײקיגנעהּפָאמוא סנלױּפ ןופ בייהנָא ןטימ
 ןגעק תושיגנ ןוא םזיטימעסיטנַא ןופ עילַאװכ ַא דנַאל ןרעביא ןטיירּפש
 טכַארבעג ןענעז סָאװ ,רענלעז ענייז טימ רעלַאה ףעזוי לַארענעג .ןדיי
 ןעמונעג ,טנעה יד טריפעצ ךיז ןבָאה ,טנָארפ ןשיזיוצנַארפ ןופ ןרָאװעג
 ןדיי ןפרַאװסױרַא ,שיילפ רעקיטש טימ ןעמַאזוצ דרעב עשידיי ןדיינש
 ןעמָארגָאּפ רַאפ לַאנגיס םעד ןבעגעג ללכב ןוא ,ןגוצ עקידנפיול ןופ
 ,ןעמָארק עשידיי ןביור ,"ןסעצסקע; ןפורעג לדייא ייז טָאה ןעמ יו רעדָא
 ןריניאור וצ טימרעד ידכב ,תבש ףױא געטיקרַאמ יד ןגָארטרעביא
 ןיא ןעמָארגָאּפ יד .תורצ ןוא תושיגנ ערעדנַא ןוא ,רעמערק עשידיי יד
 ַא יו טגילעג ךיז ןבָאה קצעיװָאזַאמ-קסנימ ןוא גרעבמעל ,קסניּפ
 ןייק טגָאזעגסיױרָאפ טינ ןוא טנָאזירָאה ןשידיי ןפיוא ערַאמכ ערעטצניפ
 .ןדיי רַאפ ןלַאװק-הסנרּפ יד ןרָאװעג ןטינשעגּפָא ןענעז וצרעד .סטוג
 ןעוועג טינ ללכב זיא גנוטייצ עשידיי עיינ ַא ןבעגוצסױרַא טייצ ַאזַא ןיא
 .עבַאגפיוא עטכייל ןייק

 טינ ךיז טָאה רע .ןשקע ןַא ןעװעג זיא רענימַאק םלושמ רעבָא
 ןטעברַא טנעקעג רע טָאה ןיילַא .ןטייקירעווש םוש ןייק רַאפ טלעטשעגּפָא
 טסײג ןשימרוטש ןוא עיגרענע ןייז טימ ןוא ,רעהפיוא ןָא העש 4
 .רעטעברַאטימ ענייז טקעטשעגנָא רע טָאה

 -ןטסילַאנרושז עכעלטע ןרישזַאגנַא טזומעג רע טָאה ןגעווטסעדנופ
 .רעגַאל ןעמורפ םוצ טרעהעג טינ ןבָאה יײז םגה ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ
 ןוא ןרעטרָאּפער עדמערפ וצ ןעמוקנָא טחװמעג רע טָאה סרעדנוזַאב
 -סערָאק-םייס רעד וליפא זיא טייצ עסיוועג ַא .רעטעברַאטימ עשינכעט
 רעדיװ טָאה סע זיב .(לגיּפש ןועמש) "רעדמערפ, ַא ןעוועג טנעדנָאּפ



 "טַאלבגָאט עשידיי סָאד,

 ןייז בילוצ ,טָאה רעכלעוו .רעקנילפ דוד טעברַא יד ןעמונעגרעביא
 עניילק סָאד ןוא שובל ןשידיסח ןייז ןטיבעגסיוא םייס ןיא טעברַא
 ...שולעּפַאק ַא ןוא גוצנָא םענרעדָאמ ַא ףיוא עלעטיה עשידיי

 -לעזעג-שיטילָאּפ רעד וצ ןפלָאהעגטימ קרַאטש טָאה "דוי רעד,
 דיי ןעמורפ ןשיליוּפ ןופ גנוריזיליבַאטס ןוא גנורימרָאפ רעכעלטּפַאש
 רעטייוצ ריא ןיא) ?לארשי ינומא ימולש;ע עיצַאזינַאגרָא ןייז ןוא
 .(המחלמ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא) לארשי תדוגא ןוא ,(עידַאטס

 -ניה לענָאיצקַאדער ןוא שינכעט ןעוװעג "די רעד, זיא ךעלריטַאנ
 טנעקעג טינ אליממ ןוא ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד יבגל קילעטשרעט
 עטפָא וצ ןעמוקנָא טזומעג ןעמ טָאה רַאפרעד .ץנערוקנָאק יד ןטלַאהסיוא
 רערעג ןופ גנוקריווטימ רעד ייב ,סעיצקַא-ספליה ןוא ןעגנולמַאז-טלעג
 טגרָאזעג יירטעג ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,ןיבר
 טכַארטַאב טָאה רע עכלעוו ,גנוטייצ רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד רַאפ
 .תדה-קוזיח רַאפ עיציזָאּפ עמַאזקריוװ ַא יװ

 ןופ גנונישרעד רעד ןיא הקספה רערעגנעל רעטשרע רעד ךָאנ
 ,רעשטייד השמ 'ר ןעמָאנ ןטימ עקָארק ןופ דיי ַא ןזיװַאב ךיז טָאה ,?דוי,

 רע זיא רעטעּפש) עילימַאפ-םיסיפדמ רעטמירַאב רעוועקָארק רעד ןופ
 טָאה רעשטייד .(טַאנעס ןשיליוּפ ןופ דילגטימ סלַא ןרָאװעג טלייוועג
 טיול ןוא יירעקורד ןופ טיבעג ןפיוא טסילַאיצעּפס ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז
 יד ןעוועג ,גנוטייצ רעד ןופ גלָאפרעדסימ ןופ הביס יד זיא גנוניימ ןייז
 בדנתמ רעבירעד ךיז טָאה רע .יירעקורד רעד ןיא טפַאשטריוװ עטכעלש
 ןריפנָא ןוא טייצ עסיוועג ַא עשרַאװ ןיא ןעגנערברַאפ ןעמוקעג ,ןעוועג
 .גנוטייצ רעד ןופ יירעקורד רעד טימ

 רעטיור רעד טימ דיי ןכיוה ןקיזָאד םעד ןעמ טָאה טלָאמעד טניז
 ןעזעג טפָא ,ּפָאק ןפיוא עקלומרַאי ענעטעמַאס רעניילק רעד ןוא דרָאב
 .גיוא ןַא ןעמעלַא ףיוא ןטלַאה ןוא יירעקורד רעד ןיא ןבעװשמורַא
 -עגרעדנַאנופ ןוא ןטסַאק-ץַאז ַא ייב ןענַאטשעג ןיילַא רע זיא טּפָא ץנַאג
 ױזַא יו ,רעצעז ערעטלע יד טימ טלענקעג רעדָא טפירש יד ןפרָאװ
 .הכאלמ רעד טימ ןיײגוצנָא

 רעד רעביא תיבה:לעב סלַא ןרעשטייד השמ ןופ ןעמוקנָא ןטימ
 לעיסנַאניפ זיא גנוטייצ יד זַא ,ןטלַאהעג רעטעברַאטימ יד ןבָאה יירעקורד
 ערעסעב ןרעדָאפ ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא טריזיליבַאטס ןוא טרעכיזעג
 רעלוגער טלָאצעגסיוא ןרעװ ןלָאז סָאװ ,תוריכש ערעכעה ,ןעגנוגנידַאב
 זיא גנוטייצ רעד ןופ עיצַארטסינימדַא יד סָאװ ,ןטיפענעב ערעדנַא ןוא
 ןרָאװעג טרעלקרעד זיא סע זיב ,ןעמוקוצכָאנ דנַאטש ןיא ןעוועג טינ
 .קיירטש ַא

 ןקערשרעד רעשטייד ןוא רענימַאק יו םינשקע עכלעזַא רעבָא
 ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רענימַאק םלושמ .ןקיירטש ןייק רַאפ טינ ךיז
 טגרָאזעג טָאה רעשטייד ןוא ןילַא רענייא גנוטייצ יד ןליפוצסיוא
 ךיז טָאה תליחת .ךעלטקניּפ ןעניישרעד לָאז גנוטייצ יד זַא ,רַאפרעד
 קידנעגנַאלרעד ,רעש רעשירָאטקַאדער רעד טימ ןפלָאהעגסױרַא רענימַאק
 ןרעטנוא .עסערּפ רעשידיי רעשידנעלסיוא רעד ןופ ןטינשסיוא קורד םוצ
 ןצעז וצ טגָאזעגּפָא ךיז רעצעז יד ןבָאה ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ קורד

 ןעגנוװצעג ןעוועג זיא רענימַאק םלושמ ןוא ןטינשסיוא-סגנוטייצ ןופ
 .טנַאה רענעגייא רעד טימ לַאירעטַאמ םעד ןביירשוצרעביא

 ןופ ךס ןייק ןברָאװרעד טינ רענימַאק טָאה טקַאדידָאטױא סלַא
 טינ רע טָאה ךַארּפש עשיליוּפ יד וליפא .גנודליב רערעלוקעס רעד
 -ןַײלַא סלַא טָאה רע ןעוו ןוא .סָאמ רעקירעהעג רעד ןיא טשרעהַאב
 רעד ןופ לַאירעטַאמ םעד ןצעזרעביא טפרַאדַאב רָאטקַאדער ןוא רעביירש
 ץנַאג רע טָאה ,עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןופ ןוא רוטנעגַא-סעיינ רעשיליױּפ
 טריטנעירָא ךיז גונעג טינ ןוא לַאירעטַאמ םעד טשרעהַאב טינ טּפָא
 יו ,רעױּפַאק טכַאמעג גנוצעזרעביא יד טָאה רע ןוא ,ןינע םעד ןיא

 רעלסעפ צב רייד
 "טַאלבגָאט , ןיא דילגטימ- דער

 ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה געט ענעי ןופ .לַאניגירָא ןיא ןעגנולקעג טָאה סע
 ןעגנַאגעגנָא רעבָא סע זיא ןרענימַאק .ןזָאירוק-סגנוטייצ לסיב רָאּפש ַא
 ...ינש רעקירָאיַארַאפ רעד יו

 רענימַאק ןוא קיירטש רעד ןטלַאהעגנָא טָאה טייצ ןכָאװ סקעז
 ךיז ןבָאה ךעלדנע .גנוטייצ יד ןבעגעגסױרַא ןוא ןבירשעג ןיילַא טָאה
 יד ןוא גנוקידנעטשרַאפ ַא וצ ןעמוקעג זיא ןעמ ,םינקסע טשימעגניירַא
 םעד רעבָא .טעברַא רעד וצ ןטָארטעגוצ קירוצ ןענעז רעטעברַאטימ
 טָאה ,גנוטַײצ רעד רַאפ ןעװעג םרוג טָאה קיירטש רעד סָאװ ,ןדָאש
 זיא הסנכה יד ,ןלַאפעג זיא שזַאריט רעד .ןכַאמטוג טנעקעג טינ רעמ ןעמ
 .1926 בייהנָא ןיא ןסָאלשעג ךיז טָאה גנוטייצ יד זיב ,עניילק ַא ןעוועג

 -ירש עטשרע ערעייז טלעטשעג "דוי, ןיא ןבָאה ןגעווטסעדנופ
 ןַאעלרָא בייל הדוהי יװ רעקנעד ןוא רעביירש ייר ַא טירש עשירעב
 םהרבא ,ןײטשטָאר לאומש ,ןַאמרעקע .ב .א ,ןַאמדירּפ אשוז רדנסכלא
 רזעילא ,רעלסעפ ןויצ-ןב ר"ד ,ץיברוה היבוט ברה .,יװָאגָאר יכדרמ
 ינעק לאכימ ,ןַאמדײז ללה ר"ד ,רעקסּפיל ףלָאװ .ןָאזנדירפ ןושרג
 .א .א קרַאמ השמ ,רענילרעב םחורי עטנ

 -וּפָאּפ קידלַאװעג ןעוועג סַאג רעשידיי רעד ףיוא זיא טייצ רענעי וצ
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 רעקידונלשמ ַא ןיילַא .ןַאמטסוי השמ) ןָאזשואי .ב רעביירש רעד רעל
 ןייז טימ רעבָא רע טָאה ,רענעגיוצעגקירוצ ַא ,ןשיב ַא עבטב ,ןַאמרעגנוי
 רעלוּפָאּפ ןעוועג ןענעז סרעדנוזַאב .םלוע םעד טמערוטשעגפיוא ןביירש
 ןשינעעשעג יד ןגעוו ,"טנעמָאמ, ןיא ןענָאטעילעפ עכעלטנכעוו ענייז
 עשידמול ייווצ ןופ סעומש ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןבירשעג ,ךָאװ רעד ןופ
 עקיזָאד יד ףיוא .קיטילָאּפ ןסעומש ןוא שרדמה:תיב ןיא ןציז סָאװ ,ןדיי
 ."עלעשטיא, :טמתחעג ןַאמטסוי ךיז טָאה ןענָאטעילעפ

 -יא, םענעגייא ןַא ןבָאה טלָאװעג אקווד טָאה רענימַאק םלושמ
 'ר ,בר רענזיװָאצלעּפ ןפיוא ןלַאפעג זיא לַאװסיױא רעד ןוא ,"עלעשט

 (רענַארּפ) קרַאמ השמ

 ,"טַאלבגָאט , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער
 ןברוח ןופ רעשרַאפ -- רעטעּפש

 טימ "ןרירוקנָאק, ןביוהעגנָא טָאה רעכלעוו ,ןייטשמאל קחצי םהרבא
 טינ ירמגל ןענעז סָאװ ,ןטכיזרעביא עשיטילָאּפ ענייז ןיא "ןעלעשטיא;
 .ןעמוקעגסיורַא טכעלש

 -רעביא הכאלמ יד טָאה ,הריטּפ רעקיטייצירפ ןייז ךָאנ ,רעטעּפש
 .עלעװלעװ, טעמתחעג ךיז טָאה רעכלעוװ ,רעקסּפיל ףלָאװ ןעמונעג
 רעטקישעג טכַאמעג סע ןוא טנַאלַאט רעמ טגָאמרַאפ טָאה רעקסּפיל
 יד ןופ בייהנָא ןיא טָאה ןַאמטסוי ןעוו זַא ױזַא ,רעשינעמכַאפ ןוא
 םוצ ןעגנַאגעגרעבירַא ןוא ?טנעמָאמ , םעד טזָאלרַאפ ןרָאי רעקיסיירד
 -יטילָאּפ; יד ןצעזוצרָאפ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא רעקסּפיל זיא ,"טנייה;
 .טייצ רעסיוװעג ַא רַאפ ,טנעמָאמ, ןיא "ווירב עש

 "דוי רעד, ןופ רעטעברַאטימ יד ןשיװצ רוגיפ עלופרילָאק ַא
 טרידוטש רע טָאה ,רענילבול ַא ןילַא .ץיווָאצמינ יול ר"ד ןעוועג זיא
 ריאמ ברה ןיא רעטעברַאטימ-טּפיוה רעד ןעוועג זיא רע ּוװ ,ןילרעב ןיא
 ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש ."ירבעה; ןַאגרָא-יחרזמ ןשיערבעה סנילרעב
 טכעלטנפערַאפ רע טָאה "דוי, ןיא .םזינויצ ןופ רענגעק רעפרַאש ַא
 בילוצ טּפױהרעביא ,םזינויצ ןגעק ןעלקיטרַא עשימעלָאּפ עפרַאש

 ןיטשטָאר לאומש

 רָאטקעריד ןוא רעדנירג רעד ןעװעג זיא רע .קיטילָאּפ-תולג ןייז
 ?תלצבחג ךעלדײמ רַאפ עיזַאנמיג רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ

 שיצילַאג ןיילק ַא ןיא בר ןעװעג זיא ץיוורוה היבוט ברה
 רעטמירַאב ַא ןופ טמַאטשעג ןוא .,יקסוָאשובלָאק-ןַאדיַאמ לטעטש
 רע זיא המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד תעב .עיטסַאניד רעשיבר
 .םיובנריב ןתנ ר"ד טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע ּוװ ,ןיו ןייק קעװַא
 רע ןוא סיורג קידלַאװעג ןעװעג זיא ןעמיובנריב ףיוא העּפשה ןייז
 ךיוא זיא ץיוורוה .הבושת-לעב ןתמא ןַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה
 טקידיײרּפעג טָאה סָאװ ,עּפורג-םילוע רעד ןופ שארב ןענַאטשעג
 .םילועה ירבדא טפירשטייצ יד קידנריגַאדער ,תוררועתה עקיטסייג
 ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ןעװעג טײצ עסיוועג ַא זיא םיובנריב
 .ךיוו ןיא עלַארטנעצ ריא טַאהעג טָאה יז ןעוו ,הדוגא-טלעוו רעד
 טקורדעג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה םיובנריב ר"ד סָאװ ,ןטפירש יד
 ,"טַאלבגָאט; ךיא סרעדנוזַאב ,עסערּפ רעשיסקָאדָאטרֶא רעד ןיא
 רעכלעוו ,ץיוורוה ברה ןופ ןעגנואימַאב יד קנַאדַא ןעמוקעג ןענעז
 .קָאנַאס טָאטש רעד ןיא בר ןעוועג ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ףוס זיא

 -ַאק םלושמ טָאה ,גנוטייצגָאט סלַא "דוי, ןופ ךיז ןסילש ןכָאנ
 ןריטנעמירעּפסקע וצ ןסָאלשַאב טָאה רע .טרינגיזער טינ רענימ
 ןרָאּפשוצנײא ידכ .ןובשח םענעגייא ןפיוא גנוטייצ יד ןבעגסױרַא ןוא
 --ייװצ זיולב גנוטיײצ יד ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב רע טָאה תואצוה
 טָאה רע .רעטעברַאטימ לָאצ רעניילק ַא טימ ,ךָאװ ַא לָאמ יירד
 ןייז ןיא יירעצעז רעד טימ עיצקַאדער יד טריפעגרעבירַא וליפא
 טָאה רעמיצ ןייא ןיא .11 עיװַאּפ ףיוא גנוניוו רעמיורעג רענעגייא
 עכעלטע טלעטשעגנָא ,ץַאז סנטסַאק עכעלטע טלעטשעגקעװַא רע
 ןצעזוצסיוא ןזיװַאב טינ ןבָאה ייז סָאװ סָאד ןוא סרעצעז ערעטלע
 -טפירש עילימַאפ רעד ןופ יירעצעז רעד ןיא ןצעז טזָאלעג רע טָאה
 עשידמול ןצעזסיוא טימ ןעמונרַאפ ךיז גנַאל-ןרָאי טָאה עכלעוו ,רעצעז
 זיא רעצעזטפירש רעטלַא רעד .רעכיב עשידיי ענרעדָאמ ןוא םירפס
 םיא .ןטסַאק םייב ןענַאטשעג ךָאנ זיא רע רעבָא ןקז ַא ןעוועג ןיוש
 ןוא סנירעצעז עטנכייצעגסיוא -- רעטכעט ענייז ןפלָאהעגטימ ןבָאה
 טרעסעבעגסיוא ןצעז ןתעב טּפָא ץנַאג ןבָאה עכלעוו ,סניטסיליטס
 .רעביירש יד

 יב ןסעזעג ןענעז רעביירש עשיסקָאדָאטרָא עגנוי עכעלטע יד
 רענימַאק עכלעוו ,ןטיּפלוּפ עטלבוהעג-יור ,עטכַאמעג-לעיצעּפס יד
 .ברַאפ טימ ןרימשוצּפָא ייז ימ יד ןבעגעג טינ וליפא ךיז טָאה
 םיא טָאה סָאד ןוא ןינע ןצנַאג ןטימ טריפעגנָא טָאה רענימַאק
 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש לָאמלײט ןוא .טכַאנ ןוא גָאט טקיטפעשַאב
 -פיוא ךיז רע טָאה ,קנַאדעג ַא סעּפע ןלַאפעגנייא םיא זיא סע ןעוו
 ?ּפָאק, ןופ ןוא יירעצעז רעד ןיא ןײרַא ,רעגעלעג ןייז ןופ ןביוהעג
 -יצ ןייז ןופ רעמונ ןטסטנעָאנ ןרַאפ לקיטרַא-טייל ַא טצעזעגסיוא
 ...גנוט

 ןלָאנ טפרַאדַאב טרָאפ ןעמ טָאה סרעצעז יד רַאפ יװ יױזַא
 ןפרָאװעגוצ טיײצ וצ טייצ ןופ ןעמ טָאה רעביירש יד) ,תוריכש
 ..!ןטסילַאעדיא ןעװעג סעּפע ךָאד ןענעז ייז .סעטָאלז עכעלטע



 "טַאלבגָאט עשידיי סָאד;,

 טצעזעגקעװַא ,"ךוניחה, ןעמָאנ ןטימ גַאלרַאפ ַא טעדנירגעג רע טָאה
 ןיא ,"הרות רעד טל עטכישעג עשידייא ַא ןבירשעגנָא ןוא ךיז
 עטשרע יד טױל ,רענימַאק םלושמ ןופ טעברַאַאב ,רעדנעב טכַא
 ירֿפס ערעדנַא ןוא םישרדמ ,ארמג ,הנשמ ,ך"נת יוװ ןלעווק-הרות
 גנופַאשַאב-טלעװו ןופ עטכישעג ןייז רע טָאה ןביוהעגנָא .םינומדק
 .ןברוח ןטייווצ ןכָאנ זיב

 ,ןטלַאטשנַא-סגנואיצרעד עזעיגילער עטעדנירגעג סָאװ-רָאנ יד ןיא
 לגנַאמ ַא טליפעג ךיז טָאה סע ּוװ ,ןלוש בקעי-תיב יד ןיא טרפב
 זיא ,עטכישעג "רערשכ, ַא ןיא טרפב ןוא רעכיב-ןרעל ענעגייא ןיא
 רענימַאק .סניװעג סיורג ַא יװ ןרָאװעג טּפַאכעגפױא קרעװ סָאד
 ןוא תופירח .,תואיקב סיורג ןזיװעגסױרַא קרעוו ןקיזָאד ןיא טָאה
 ,םיובנריב ןתנ ר"ד ןופ המכסה ַא טַאהעג וליפא ןוא ,תודמול
 ןקוק עטשרע יד ךָאנ ,סיוא רימ ךיז טזייו סע, :טביירש רעכלעוו
 טימ רענימַאק םלושמ ןופ ןבירשעג זיא סָאד זַא ,קרעװ םעד ןיא
 ,ףָאה ךיא .ןונגס ןטוג ַא טימ ןוא טייקיונעג סיורג טימ ,הדמתה סיורג
 ."קלָאפ ןשידיי ןעמורפ םייב ןעמענסיוא ןלעװ ייז זַא

 טַאהעג קינייו רעיז קרעװ סָאד טָאה גנושרָאפ-עטכישעג טימ
 -רפס; םענרעדָאמ ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד סע טגָארט רעכיג .ןָאט וצ
 סעגַאלפױא עכעלטע וצ ןעוװעג הכוז סע טָאה ןגעווטסעדנופ ."רשיה
 ףלוש עשידָאמ-טלַא יד ןיא טצונעג גָאט ןקיטנייה ןזיב טרעװ ןוא
 ךיז ןטלַאה סָאװ יד ייב ךיוא יוװ ,םילשורי ןיא םירעש-האמ ןיא
 .גרובסמַאיליװ רעקרָאי-וינ ןיא הטיש רעקיזָאד רעד ייב

 :תוליגמ יד ןבעגעגסױרַא ןוא טצעזעגרעביא ךיוא טָאה רענימַאק
 ןענעז גַאלרַאפ ןייז ןיא .שידיי ףױא תלהק ןוא םירישה-ריש ,תור
 רעשירָאטסיה רעד ייז ןשיװצ ,ןעגנולייצרעד עכעלטע ןענישרעד ךיוא
 -ּפָא רעקיזָאד רעד ןופ רעביירש ןופ ,"אנריט ןופ שודק רעד? ןַאמָאר
 ,גנולדנַאה

 ןעגנולעג טינ ךָאד םיא זיא טייקשהירב רעצנַאג ןייז טימ רעבָא
 טלייװעג זיא רענימַאק םלושמ ןעוו ןוא גנוטייצ יד ןטלַאהרעד וצ
 ןוא הליהק רעװעשרַאװ רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןרָאװעג
 ,הליהק רעד ןופ ןזעווסגנויצרעד ןופ גנוטייל יד ןעמונעגרעביא
 ,ערעירַאק עשירעביירש ןוא עשירָאטקַאדער ןייז ןבעגעגפיוא רע טָאה
 .דוי רעד, םיחופיט-דלי ןייז ןרָאװעג טמוטשרַאפ זיא סע ןוא

 .גנוטייצ ַא ןָא ןבילבעג ןלױּפ ןיא עיסקָאדָאטרָא יד זיא רעדיוװ
 טימ ןליוּפ ןיא יײס ,עשימרוטש ַא רעיז ןעוװעג זיא טייצ יד ןוא
 טָאה סָאװ ,לארשי-ץרא ןיא ייס ןוא ,ץובק ןשידיי ןקינָאילימ םעד
 יו ,דיי ןדעי ןופ רעצרעה יד ןיא ץַאלּפ ַא ןעמונרַאפ רעמ ץלַא
 .טפנוקוצ ןוא גנונעפָאה ןופ דנַאל סָאד

 עקיטולב יד לארשייץרא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז 1929 רָאי ןיא
 ליטעצ, ןופ קיטילָאּפ רעשירעטעררַאפ רעד בילוצ ,ןשינעעשעג
 ןיא הטיחש עקידארומ יד .טכַאמ-ןטַאדנַאמ רעד ןופ "שרעה ןוא
 ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה רעבַארַא עקיטשרוד-טולב יד ּוװ ,ןורבח
 קילדנעצ עכעלטע טעדרָאמרעד ןוא הבישי רעקיטרָאד רעד ןופ ןינב

 יד טרעדורעגפיוא טָאה ,הילע-ינב ןוא םייולע עסיורג ,טייל-הבישי
 זיא סע זַא ,טליפעג ןבָאה ןלױּפ ןיא ןדיי עמורפ יד .טלעוו עשידיי
 סָאד ןרעו טרעהעג זומ טייצ ַאזַא ןיא .ןגייוש ןופ טייצ ןייק טינ
 עטסערג יד ןכַאמ רעדיו ףרַאד ןעמ ןוא םוטנדיי ןעמורפ ןופ טרָאװ
 .גנוטייצגַאט ענעגיא ןַא ןפאש ןוא ןעגנוגנערטשנָא

 עטייווצ יד ןעמוקעגרָאפ ןיוו ןיא זיא רָאי ןבלעז ןיא רעמוז ףוס
 ןטימ ,לארשי תדוגא ןופ סערגנָאקקטלעװ רעד -- הלודג היסנכ
 ןזעיגילער ןופ םיגיהנמ ןוא ןטַאגעלעד לָאצ רעסיורג ַא ןופ לײטנָא
 ןופ ןטַאגעלעד לָאצ יד ןעװעג זיא סיורג סרעדנוזַאב .םוטנדיי

 וװָאלַאקָאס רעב-לאכימ

 רָאטקַאדער-ףליהעג

 ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא הלודג היסנכ רעקיזָאד רעד ףיוא .ןליוּפ
 טימ זיולב טקיטפעשַאב ךיז טָאה עכלעוו ,עיסימָאק-עסערּפ עלעיצעּפס
 רעטסערג רעד -- ןליוּפ ןיא גנוטייצגָאט ַא ןפַאש וצ ןרינַאלּפ
 ךעלריטַאנ ןענעז סע .עּפָארײא ןיא םוטנדיי ןזעיגילער ןופ רעטנעצ
 ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז סע ןוא סעיצולָאזער ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 יב טליפעג טָאה רעדעי רעבָא ,ןריפכרוד ייז ןלָאז סָאװ ,ןשטנעמ יד
 -געמוקמייהַא זַא ןוא ,טכיירגרעד טשינרָאג ןעמ טָאה השעמל זַא ,ךיז
 .ײבסָאד ןופ ןביוהנָא ץלַא ןעמ ףרַאד ,היסנכ רעד ןופ קיד

 ,םינקסע עקיזָאד יד ןופ גנושַאררעביא יד ןעוװעג זיא סיורג יװ
 עּפורג ַא זַא ,ןיװ ןופ קידנעמוקמייהַא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו

 ןבעגוצסיורַא וויטַארעּפָאָאק ַא ןפַאשעג טָאה רעביירש עזעיגילער

 -יײשרעד וצ ןָא טביוה הנשה-שאר ברע זַא ןוא ,גנוטייצ עזעיגילער ַא

 .?טַאלבגָאט עשידוי סָאד, גנוטייצ יד ןענ

 עּפורג ַא ןופ וויטַאיציניא רעד ףױא :ױזַא סע זיא ןעשעג ןוא
 ,רענימַאק םלושמ ןופ בורק ַא ,רענימַאק לדנעמ 'ר טימ ןעמַאזוצ ,רעביירש
 -רעטנוא טימ לופ ,חקיפ ַא ,רעציזַאבטוג רענעזעוועג ַא ,רחוס ַא דיי ַא
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 -- ,ןיבר רערעג ןופ רעטעפ ַא -- ,סוחי ןסיורג ןופ וצרעד ,טסייג-סגנומענ
 הוא ,רענימַאק לדנעמ ןופ גנוניוו רעד ןיא עקַאט ןעמוקעגרָאפ זיא
 ןטסילַאנרושז עזעיגילער-שידיי עּפורג ַא ןופ גנוטַארַאב ַא ,19 ַאנַאלגעצ
 ,רעקנילפ דוד :ןעמונעג לײטנָא ןבָאה גנוטַארַאב רעד ןיא .רעביירש ןוא
 -סּפיל ףלָאװ ,ןַאמרעקע .ב .א ,ןײטשטָאר לאומש ,יװָאגָאר יכדרמ םהרבא
 עּפורג ַא ךיוא יו ,שטיװַאר קחצי ,רענזָאר .מ ר"ד ,ווָאלָאקָאס רעב ,רעק
 ויטַארעּפָאָאק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןוא ,טײל-עיצַארטסינימדַא
 -ַארעּפָאָאק םוצ .גנוטייצגָאט עשיסקָאדָאטרָא ןַא ןבעגוצסיורַא קעווצ ןטימ
 .רעטעברַא-רעקורד עּפורג ַא ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז טָאה וויט

 ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא-רעקורד זַא ,וצרעד ןעמוקעג סע זיא ױזַא יו
 רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןייארַאפ-רעקורד ןשידיי םוצ טרעהעג
 -ץּפָאָאק ַא ןיא ןטערטוצניירַא ןעוועג םיכסמ ןבָאה ,"דנוב, ןופ העּפשה
 ?גנומענרעטנוא ?עלַאקירעלקא ַא זיא רעכלעוו ,וויטַאר

 יפ רער:קל-תולג יו ןיפ
 םשײ) ם'ניפ לא-טייקרא ןיא

 .הרשמו הריה ןופ

 ס 3960 3
 נה
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 גנוטייצ עכילגעט עׂשיסקאדאטרא ==

 סעזערּפ ןטימ ,ןייארַאפ-רעקורד ןופ רעריפ יד זַא ,זיא ץורית רעד
 רעסיורג ַא ןָא ךיז טקור סע זַא ,טליפעג ןבָאה שארב גָאלק רעזָאל רבח
 רעד ןופ טַאטלוזער ןיא זיולב טינ ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא סיזירק
 ןופ אצוי-לעוּפ סלַא ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא טיונ רעקידנסקַאװ-ץלַא
 -יגער רעשילוּפ רעד ןופ קיטילָאּפ-עיצַאנימירקסיד רעשימָאנָאקע רעד
 ןריפנייא ןטימ .ןזעוו-קורד ןיא עיצַאזינַאכעמ רעד בילוצ ךיוא רָאנ ,גנור
 -עגסיורַא ןענעז םעד בילוצ .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןענישַאמ-ץַאז יד
 רעד טרפב ,סרעצעז-טנַאה ליפ סעיציזָאּפ ערעייז ןופ ןרָאװעג ןסיוטש
 ןדליבסיוא ךיז טנָאקעג טינ רעמ טָאה רעכלעוו ,טנעמעלע רערעטלע
 .סרעצעז-ןישַאמ סלַא

 זַא ,גנוניימ רעד ייב ןעוועג ןענעז ןייארַאפ-רעקורד ןופ רעריפ יד
 זיא ,סעיציזָאּפ ערעייז ףיוא סרעצעז יד ןטלַאהרעד וצ האופר עקיצנייא יד
 ןעמענסיױרַא ,ןויטַארעּפָאָאק ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןעלדנַאװרַאפ וצ
 ןויטַארעּפָאָאק ןיא ןוא ,םיתב-ילעב עטַאוװירּפ יד ןופ טנעה יד ןופ ייז
 רעמ ןטעברַא וצ תלוכיב ןענעז ייז יצ ,םיפתוש רעטעברַא עלַא ךָאד ןענעז
 ןוא ,טַײצ רעד טימ ןעמוקעג עקַאט זיא וצרעד ןוא .רעקינייו רעדָא

 ןײטשטָאר לאומש

 ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא ןענעז עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עלַא
 .ןוויטַארעּפָאָאק

 ,גנוטַײצ רעיײנ רעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןעוו זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ןעמוקעג ןענעז ,וויטַארעּפָאָאק סלַא טעדנירגעג דלַאב ךיז טָאה עכלעוו
 -נײרַא טיירג ןענעז סָאװ ,טנעה טרעדָאפעג ןוא ןייארַאפ-רעקורד םוצ
 ךיז ןַײארַאפ ןופ גנוטלַאװרַאפ יד טָאה ,וויטַארעּפָאָאק ןיא ןטערטוצ
 ךיילג קידנעמיטשַאב ,גנומיטשוצ ןייז ןבעגעג ןוא םעד ןיא טּפַאכעגנָא
 ןטָארטעגנײרַא ןענעז סָאװ ,גנוטייצ רעד רַאפ רעקורד ןופ לַאנָאסרעּפ ַא
 .וויטַארעּפָאָאק ןיא

 זוא "טַאלבגָאט, ןשיװצ טלטימרַאפ ךיוא טָאה ןייארַאפ-רעקורד רעד
 סָאד ּוװ ,"טלעוו יד, ,"גנוטיײצסקלָאפ ,, רעשידנוב רעד ןופ יירעקורד רעד
 .טקורדעג ןוא טצעזעג בייהנָא םייב ךיז טָאה "טַאלבגָאט;

 סלַא ןענישרעד בײהנָא ןופ דלַאב זיא "טַאלבגָאט עשידוי סָאד;
 גנוטייצ יד םגה ,ןַאגרָא-ײטרַאּפ ַא יו טינ ןוא גנוטייצ עקיגנעהּפָאמוא
 -שי תדוגא יד ןוא םוטנדִיי ןזעיגילער ןופ ןסערעטניא יד טציטשעג טָאה
 .גנוגעווַאב-לאר

 ןוא סעיצקַא ןייק ףיוא טריטנעירָא טינ ךיז טָאה ?טַאלבגָאט, סָאד
 טינ טָאה יז .ןעגנוטײצ עמורפ עקידרעירפ יד יװ ןעגנולמַאז-טלעג
 .הוצמ םשל גנוטייצ יד ןציטש ןוא ןפיוק וצ רענעיײל םוצ טרילעּפַא
 בילוצ זיירק-רענעיײל ַא ןברעוורעד וצ טימַאב ךיז טָאה *טַאלבגָאט; סָאד
 זיא יז סָאװ טימ ,טלַאהניא ןוװיטַאמרָאפניא ןוא ןטנַאסערעטניא ןייז
 .ןעגנוטייצ ערעדנַא ןופ ןענַאטשעגּפָא טינ

 עװעג טינ "טַאלבגָאט עשידוי סָאד, זיא ךַאז ןייא טימ רעבָא
 יא סָאד ןוא ,ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד יבגל קיעפ-ץנערוקנָאק
 רעד ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,ןַאמָאר ןקידנענַאּפש-שיטָארע םעד טימ
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,?טַאלבגָאט, סָאד .גנוטייצ רעדעי ןופ דוסי
 -סגנוטיײצ ַא רַאפ רענַאשז םעיינ ַא ןפַאשעג רעבָא טָאה ,רעקנילפ דוד ןופ
 עקיטכיו ףיוא טריזַאב ,רעטקַארַאכ-וװיטקעטעד ימ ןַאמָאר ַא ,ןַאמָאר
 -סילייב רעד יװ ,טַײצ רעטצעל רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןיא ןשינעעשעג
 .ןכיילג סָאד ןוא סעצָארּפ

 ,רעקנילפ דוד ןעוועג עקַאט זיא ןענַאמָאר עקיזָאד יד ןופ רבחמ רעד
 ,"רעטנַאקַאבמוא רעד, םינָאדװעסּפ ןטימ טצונַאב ךיז טָאה רעכלעוו
 רעד זיא םעד קנַאדַא .רענעייל םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש ןבָאה ייז ןוא
 זיב טכיירגרעד טייצ עסיוועג ַא ןוא ןסקַאװעג גנוטייצ רעד ןופ שזַאריט
 .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט .40 ןוא 0

 עשידיסח סעירעס יד ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ לייט רעקיטכיוו ַא

 -נעסינ .ש ןופ ,"תודיסח ןופ טלעװ רעד ןיא, ןעמָאנ ןרעטנוא ,תוישעמ

 יד ןופ טלַאהניא רעד ןוא םרָאפ יד .(ןײטשטָאר .ש ןופ םינָאדװעסּפ) ןָאז

 רעטמיטשַאב ַא ןגעוו ןעוועג זיא עירעס עדעי סָאװ ,סעירעס עקיזָאד
 טָאה ,קיטיירפ ןדפי םיכשמה ןיא טקורדעג ךיז ןוא ,עיטסַאניד רעשידיסח
 וליפא זיא ףורּפָא רעד ןוא ,רענעייל ןשידיסח םייב ןעמונעגסיוא קרַאטש
 ַא ,רעויטיזָאּפ ַא ןעוועג ןפיוה עשיבר יד ןיא ןוא םידיסח עטלַא ייב
 .רעמערַאװ

 טָאה רע .תיבה-לעב רעטוג ַא ןעװעג זיא רענימַאק לדנעמ 'ר



 "טַאלבגָאט עשידיי סָאד;

 עשימָאנָאקע עטסעפ ןוא עטנוזעג ףיוא גנוטייצ יד טלעטשעגקעוװַא
 ךעלטקניּפ ןרָאװעג טלָאצעגסױא זיא תוריכש ענעדײשַאב יד .תודוסי
 -תוריסמ טימ ןוא יירטעג טעברַאעג ןבָאה רעטעברַאטימ עלַא ןוא
 טָאה סָאד .גנומענרעטנוא רענעגיײא ןַא ןיא טעברַא ןעמ יװ ,שפנ
 ,טייצ רָאי ןעצ עצנַאג רעלוגער ןעניישרעד וצ גנוטייצ יד טכעלגעמרעד
 .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד וצ זיב

 הכרב רעד טימ ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ?טַאלבגָאט, סָאד ךיוא
 ַא רעבעגסױרַא יד ןבעגעג וליפא טָאה רעכלעװ ,ןיבר רערעג ןופ
 עקיזָאד יד .(סעטָאלז טנזיוט ןעצ עגרַאק) רַאלָאד טנזיוט ןופ האוולה
 .טייצ רעצרוק ַא ןיא ןרָאװעג טלָאצעגקירוצ ןיבר םעד זיא האוולה

 טיײצ רעטשרע רעד ןיא ?טַאלבגָאט, סָאד ךיז טָאה ,טגָאזעג יו
 יירעקורד רעשידנוב רעד ןיא "גנוטייצסקלָאפ, רעד טימ ןעמַאזוצ טקורדעג
 רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,7 עיּפילָאװָאנ ףיוא ?טלעוו יד;
 -עג ַא טימ ןעזרַאפ ןעוועג זיא יירעקורד יד .חנ 'ח ןופ גנוטלַאװרַאפ
 -קורד ענרעדָאמ ערעדנַא ךיוא יו ,ןענישַאמ-ּפיטָאניל לָאצ רעקידנגונ
 ןיא םירבח ענייז ןופ ןעמוקַאב טָאה "דנוב, רעד סָאװ .,ןענישַאמ
 .גנוטייצ ןייא יו רעמ ןבעגוצסױרַא תלוכיב ןעוועג זיא יז ןוא ,דנַאלסיוא

 -ּפיטָאניל ייווצ ןרָאװעג טלעטשעג ןענעז "טַאלבגָאט; ןופ תושר םוצ
 ןוא טעברַאעג ןבָאה סע ּווװ ,יירעקורד רעד ןיא לקניוו ַא ןוא ןענישַאמ
 -גָאט, ןופ רעטעברַא עשינכעט ןוא סרעצעז יד גנוטייצ יד ןכָארבעג
 ,19 טנַאלגעצ ףיוא ןענופעג קיליײוװטיײצ ךיז טָאה עיצקַאדער יד .?טַאלב
 ַא ןָא ,לרעמיצ ןיילק ַא טליײטעגוצ ןעמ טָאה יירעקורד רעד ןיא ןוא
 טָאה רעכלעוו ?טַאלבגָאט, ןופ רָאטקַאדער-סעיינ םעד רַאפ ,רעטצנעפ
 טפָא רעייז .גנוטייצ רעד ןופ םידומע יד "ןלעטש, טפרַאדַאב ךיוא
 עקיזָאד יד ןופ רעביירש םעד ןרָאװעג טליײטעגוצ טעברַא עקיזָאד יד זיא
 .תורוש

 .גנוטייצ רעד ןופ געט עטשרע יד ןופ זָאירוק ַא ךיז טנָאמרעד סע
 ערעווש רעייז ייב לרעמעק ןגנע ןיא טעברַאעג ןוא ןסעזעג ןיב ךיא תעב
 םעד טַאהעג טָאה רעכלעוו ,חנ 'ח ןעגנַאגעגכרוד דָארג זיא ,ןעגנוגנידַאב
 ,עלייוו ַא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רֶע .ץישטכַאלש ןשיליוּפ ַא ןופ ןעזסיוא
 ןטימ לרוחב עשידיסח סָאד קידנריװרעסבָא ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג
 רעד ןופ סעמַארגעלעט יד טצעזעגרעביא טָאה סָאװ ,לדרעב ןדנָאלב
 :ןָאטעג-גָאז ַא ךעלטניירפ ןוא ,רוטנעגַא-ןפַארגעלעט רעשיליוּפ

 טעו ריא ,השקשינ רעבָא ?ַאה ,ןטעברַא וצ םעװקַאב טינ --

 -שילױּפ עסיורג יד) "דנָאלגעשּפ שַאנ; רעד ךיוא .ןטעברַאפױרַא ךיז

 =.ןעגנוגנידַאב עבלעז יד ייב זדנוא ייב ןביוהעגנָא טָאה (גנוטייצ עשידיי

 ץנעטסיזקע ןייז ןופ טייצ עצנַאג יד ,טגָאזעג יוװ ,זיא ?טַאלבגָאט, סָאד
 רעלעיציפָא ןייק טינ ןוא גנוטייצ עשיסקָאדָאטרָא עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןעוועג
 עפרַאש ןעמוקעגרָאפ טייצ וצ טייצ ןופ ןענעז םעד בילוצ .ןַאגרָא-יײטרַאּפ
 עלַארטנעצ-הדוגא רעד ןופ רעריפ יד ןשיוװצ ןטייהנדישרַאפ-סגנוניימ
 ַא טַאהעג ךיז רַאפ טָאה עכלעוו ,?טַאלבגָאט; ןופ עיצקַאדער רעד ןוא
 אליממ .םענייק ןופ ךיז ןריטקיד טזָאלעג טינ ןוא עיניל עטמיטשַאב
 קיטילָאּפ יד טמיטשַאב טָאה ?טַאלבגָאט, סָאד זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא

 /;ג ךיז קידנליוו-טינ-קידנליוו ןבָאה רעריפ-הדוגא יד ןוא שש = 6
 .קיטילָאּפ רעקיזָאד רעד וצ

 לארשי-ללכ ַא יװ טכַארטַאב ךיז טָאה ?טַאלבגָאט עשידוי סָאד,
 זיא סָאד .עּפורג רעטמיטשַאב ַא ןופ גנוטייצ ַא יו טינ ןוא גנוטייצ
 ןשיליױוּפ ןרַאפ ןטנעמָאמ עשיטירק יד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טלוב
 "טַאלבגָאט; סָאד זיא טלָאמעד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ברע ,םוטנדיי
 טריפעגסיוא ןוא ןעגנוטייצ עשידיי עלַא טימ טנַאה-ײב-טנַאה ןעגנַאגעג
 -ןרָאטקַאדער ןופ ןוא טַאקידניס-ןטסילַאנרושז ןשידיי ןופ ןעגנוזייוונָא יד
 גנערטש רעבָא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .טַאקידניס םייב טעטיימָאק

 יװַאגַאר יכדרמ םהרכא

 רעדנירג יד ןופ רענייא
 "לארשי תדוגא ילעוּפ,, ןופ

 "טַאלבגָאט , ןופ דילגטימ-.דער

 ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ ,הפקשה עזעיגילער יד ןרָאװעג טיהעגּפָא
 -ער עקיניזטסּוװַאב ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעביירש יד ןופ ןײזטסּוװַאב
 .ןטסילַאעדיא עזעיגיל

 ,ץלַא ןוא לארשי-ץרא ןעמונרַאפ *טַאלבגָאט, ןיא טָאה טרָא סיורג ַא
 עזעיגילער סָאד ביוא ןוא .לארשי-ץרא טימ טַאהעג תוכייש ַא טָאה סָאװ
 םוצ ןדנובעגוצ שיטָאירטַאּפ קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא ןלױּפ ןיא םוטנדיי
 -גָאט; םעד ןעקנַאדרַאפ וצ ןעוועג סע זיא ,תובָא ערעזדנוא ןופ דנַאל
 ןעמעלבָארּפ יד רַאפ ןטלַאּפש ענייז טנפעעג טיירב טָאה סָאװ ,?טַאלב
 .ןבעל ןקיטרָאד ןגעוו ןעגנורעדליש יד רַאפ ךיוא יװ ,לארשי-ץרא ןופ

 -סערָאק-לארשי-ץרא רעד טריפעגנָא טָאה טעברַא רעקיזָאד רעד טימ
 -טסָאּפ ןוא תסנכה-רבח רענעברָאטשרַאפ רעד) ,ץנימ ןימינב טנעדנָאּפ
 ךיז טָאה רעכלעוו ,(גנוריגער-ןוירוג-ךב רעטצעל רעד ןיא רעטסינימ
 זיא ןוא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ בייהנָא ןיא ךָאנ י"א ןיא טצעזַאב
 ןיא ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןעמעלַא טימ ןוא ץלַא טימ טנוװַאהַאב ןעוועג
 .דנַאל

 ןוא ןּפיט יד *טַאלבגָאט; ןיא טרעדלישעג רע טָאה סעירעס ייר ַא ןיא
 -עגרעבירַא ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטבש עשידיי עטייו יד ןופ ןטלַאטשעג
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 רע טָאה עיטַאּפמיס ןוא עביל סיורג טימ .לארשי-ץרא ןייק ןבילק
 טייקנביוהרעד ןייז קידנעגנערבסױרַא ,דיי רענמית םעד טרעדלישעג
 ןופ טרעדנוזעגּפָא קידנעייז ,דיי רענמית רעד לייוו ,טייקשיפיצעּפס ןוא
 ןשיטייצרַאפ םעד ןופ ליפ טריװרעסנָאק ךיז ןיא טָאה ,טלעוו רעסיורג רעד
 ןענעז תומוקמ עשיטָאזקע ןוא עטייו ערעדנַא ןופ ןדיי יד ךיוא .דיי
 ןוא רעטשטנעבעג ןייז ךרוד רענעײל ןרַאפ ןרָאװעג ?טקעלּפטנַא;
 .רעדעפ רערַאבטכורפ

 עלעיצעּפס ייר ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה "טַאלבגָאט עשידוי סָאד;

 טײרּפשרַאפ לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןענעז סָאװ ,ןרעמונ"לארשי-ץרא
 ןוא ןרַאגנוא ,עינעמור ,ןלוּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןשיװצ ןרָאװעג
 ףיוא קורדנייא ןפיט ַא טזָאלעגרעביא ןבָאה ייז ןוא תומוקמ ערעדנַא ןיא
 .רענעייל יד

 זעשארג 30 ןירּפ טס5 46 ז0ט84אז

 .רשקררַא
 ץלאזדנאואמ, {632תס
 11 4071 ןיא 1 6

 יב ןַײק יומ גינ-ת טבַײי 1 אב גאטוורפ אסרו הנ

 ןטָארטעגוצ לארשי תדוגא ילעוּפ יד זיא "?טַאלבגָאט, םעד קנַאדַא
 ,תובשומ ןוא םיצוביק ןעיוב ךרוד לארשי-ץרא ןיא םישעמ עשיטקַארּפ וצ
 ךיוא טָאה גנוטייצ יד .עינעמור ןוא ןלױּפ ןיא סעמרַאפ-הרשכה ךיוא יו
 -ץרא ןיא ךיז ןעלצרָאװניײא ןוא ןייז וצ הלוע ןדיי עמורפ יד טקעוועג
 קרַאטש ןעוועג זיא הילע רעמורפ ַא רַאפ טייקכעלגעמ יד םגה ,לארשי
 דצמ ןענעז סָאװ ,ןטַאקיפיטרעס לָאצ רעד ןופ לייו ,טצענערגַאב
 זיא ץנעגַא רעשידיי רעד ןרָאװעג טלעטשעגוצ טכַאמ-ןטַאדנַאמ רעד
 ,ןפמַאק עגנַאל ךָאנ ,ןעגנוגײװצּפָא עריא עלַא טימ לארשי תדוגא רעד
 ןטַאקיפיטרעס טנעצָארּפ סקעז זיולב ןרָאװעג טלייטעגוצ

 -ַאיציניא עוויטיזָאּפ עדעי טציטשעג קרַאטש טָאה ?טַאלבגָאט; סָאד
 ,ָאריּפש ריאמ 'ר ,בר רענילבול רעד ןעוו .סַאג רעשידיי רעד ףיוא וויט
 ,ןילבול ימכח תבישי יד טעדנירגעג ןוא ימויה ףד םעד ןפַאשעג טָאה
 ןפלָאהעגטַימ ןוא ןטלַאּפש ענייז םיא רַאפ טנפעעג "טַאלבגָאט; סָאד טָאה

 ןײטשטָאר לאומש

 ָאריּפש ריאמ יבר ןעוו ןוא .קרעװ עשירָאטסיה סָאד טָא ןריזירַאלוּפָאּפ
 רעקיטייצירפ ןייז ןוא (ד"צרת ןושח 'ז) ןרָאװעג רטפנ םיצולּפ זיא
 סָאד טָאה ,טלעו עשידיי עמורפ עצנַאג יד טלסיירטעגפיוא טָאה טוט
 רעטעברַאטימ עּפורג ערעסערג ַא ןילבול ןייק טקישעג "טַאלבגָאט;
 רעקיזָאד רעד ןטלַאּפש ענייז גנַאל-ןכָאװ ןבעגעגּפָא ןוא ,היול יד "ןקעד; וצ
 לעיסנַאניפ ןריזיליבַאטס ןפלָאהעג טימרעד ןוא שינעעשעג רעשיגַארט
 .הבישי עסיורג עקיזָאד יד

 טַאהעג טָאה סָאװ ץלַא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא *טַאלבגָאט;, ןיא
 ַא ןופ .דיי ןקיניזטסּוװַאב ןוא ןטנעגילעטניא ןדעי רַאפ סערעטניא ןַא
 רעמַאהקָאטש ןושמש ברה ןופ רמאמ בוט-םוי רעדָא רמאמ-הרות ןעמורפ

 רעשיצַאנ רעד תעב טָאה רעכלעוו ,טַאניבַאר רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ)
 ןרָאװעג טנכַײצַאב זיא ןוא שפנ-תוריסמ סיורג ןזיװעגסױרַא טפַאשרעה
 -ּפָא ןַא זיב ,(ָאטעג ןיא ןטלַאטשעג עטסשיָארעה יד ןופ ענייא יװ
 -טלעוו רעדָא רעשיליוּפ רעד ןיא קרעוװ קיטכיוו ַא רעביא גנולדנַאה
 יד .שיפּפעלק לישעה ר"ד ךרוד טריזנעצער ןוא טרירעפער רוטַארעטיל
 גנולײטּפָא-ןציוו ַא ,גנולײטּפָא-סלדנַאה ַא טגָאמרַאפ ךיוא טָאה גנוטייצ
 קילעטשרעטניה ןעוועג טינ זיא סָאװ ,קינָארכ עכייר ַא ,רקיע רעד ןוא
 ןוא םייס ןופ ןטכירַאב עטנכייצעגסיוא ,ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יבגל
 .טלעוו רעד רָאג ןופ ןטכיזרעביא עשיטילָאּפ

 -עינַאּפש ןייק ןרָאפעג ץנימ ןימינב זיא *טַאלבגָאט, ןופ תוחילש ןיא
 ןלופמור ןטימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,רעטרע עשירָאטסיה יד טכוזַאב
 ןופ ןעגנורעדליש יד .1492 רָאי ןיא שוריג ןרַאפ ןופ םוטנדיי ןשינַאּפש
 ןטלַאהעג ןבָאה ךעלטשער עקיטציא ענייז ןוא עינַאּפש ןשידיי ןקילָאמַא
 .טייצ רעגנַאל ַא רַאפ רענעיל םעד גנונַאּפש ןיא

 צ

 גנוטייצ יד זיא "טַאלבגָאט, ןופ גנוריזיליבַאטס ןוא סקּוװ ןטימ
 םענעגייא ןַא ןיא טנדרָאעגנייא ךיז ןוא "גנוטייצסקלָאפ , רעד ןופ קעװַא
 ,יירעצעז יד ןרָאװעג טעטכירעגנייא זיא סע ּוװ ,40 ָאנשעל ףיוא לַאקָאל
 ַא ןוא ןענישַאמ-ּפיטַאניל עטסעיינ יד טימ ןעזרַאפ ןעוועג זיא סָאװ
 עיצקַאדער יד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה טרָאד .יירעצעז-טנַאה רעסיורג
 ,טצעזעגסיוא ןעמ טָאה ייררעצעז רעד ןיא .עיצַארטסינימדַא יד ןוא
 טָאה ןישַאמ-קורד ענעגייא ןייק יו תויה ןוא ,םידומע יד טלעטשעגסיוא
 ןקידנעטש ַא טלעטשעגנָא ןעמ טָאה ,טגָאמרַאפ טינ ךָאנ גנוטייצ יד
 רעד וצ ,טכַאנרַאפ טָאה רעכלעוו .עלעגעװ-טנַאה ַא טימ רעגערט
 רעד וצ ,גָאטרַאפ רעגיײזַא יירד ןוא ,עגַאלפיוא רעצניװָארּפ רעטשרע
 ןיא םידומע ענעדנובעגסיוא יד טריפעגקעווַא ,עגַאלפיוא רעװעשרַאװ
 רעשילוּפ ַא וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,2 ָאנשעל ףיוא יירעקורד רעד
 טרָאד ןופ ןוא ,ןרָאװעג טקורדעג ?טַאלבגָאט, סָאד זיא טרָאד .גנוטייצ
 .טרידעּפסקע ןרָאװעג ךיוא סע זיא

 ףמַאק רעד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ זיא "?טַאלבגָאט; סָאד ןפַאש ןטימ
 ןעמוקעג טלוב זיא ףמַאק רעקיזָאד רעד ןוא ןעײטרַאּפ עשידיי יד ןשיוװצ
 סרעדנוזַאב .ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא קורדסיוא םוצ
 םעדכָאנ ,ןטסידוגא ןוא ןטסינויצ יד ןשיוװצ טליּפשעצ ףמַאק רעד ךיז טָאה
 טנעה יד ןיא רעבירַא זיא הליהק רעװעשרַאװ רעד ןופ גנוטייל יד יװ



 "טַאלבגָאט עשידִיי סָאד,

 ןרָאװעג טלייוועג זיא רוזַאמ והילא ןוא טייהרעמ רעשיטסידוגא רעד ןופ
 -נָא קימעלָאּפ רעפרַאש רעד טימ טָאה "טנייה, ןיא .להקה-שאר סלַא
 ןעוועג זיא ?טַאלבגָאט, ןיא אתגולפ-רב ןייז ןוא ןָאזשואי .ב טריפעג
 .(רעקסּפיל) "ווָאװ-דמל,

 יד וצ ןלַאװ יד תעב ףמַאק רעד טפרַאשרַאפ ךיז טָאה סרעדנוזַאב
 ןבילבעג קידלוש טינ זיא "ווָאװ-דמל/; .וו.א.א טַארטָאטש ,םייס םוצ ,תוליהק
 -ָאּפ עקידנסױטשּפָא ןוא עטרילָארטנָאק-טינ יד ןעװ ןוא רעפטנע ןייק
 ַא ןופ ויטַאיציניא רעד ףיוא זיא ,תולודג ןיא ןיײרַא ןיוש זיא קימעל
 ַא ןעמוקעגרָאפ ,ןענָאזשואי ןופ בורק ַא ,תיבה-לעב ןשידיי ןבושח
 -סיוא זיא סע ןוא םידדצ עדייב ןופ "שיט ןדנור םייב , ףערטנעמַאזוצ
 קימעלָאּפ יד טייוו יו םיללכ טימ ?טקַאּפ-םולש; ַא ןרָאװעג טעברַאעג
 רעד ךיז טָאה טלָאמעד .טסעמרַאפ ןקיטייזנגעק ןיא טביולרעד זיא
 .טליטשעגנייא לגנַארעג רעשימעלָאּפ

 ןפרָאװעג ןענעז סָאװ ,רענייטש ןייק טלעפעג טינ ךיוא ןבָאה סע
 ?טַאלבגָאט, סָאד רעבָא .רעגַאל םענעגייא ןופ ?טַאלבגָאט; ןיא ןרָאװעג
 רערעג ןופ טייקכעלנעזרעּפ רעד ןיא רעצישַאב ןקרַאטש ַא טַאהעג טָאה
 ןוא ןכָארטשעגרעטנוא טיײהנגעלעג רעדעי יב טָאה רעכלעוו ,ןיבר
 ןיא זיא לָאמ עכעלטע .גנוטייצ רעד רַאפ עיטַאּפמיס ןייז טקירדעגסיוא
 ,ןרָאװעג ןפורעגסיוא ,רפוש תעיקת רַאפ הנשה- שאר ,שרדמה-תיב רערעג
 ."טַאלבגָאט, סָאד ןציטש ןוא ןייז וצ קזחמ זיא ןיבר ןופ ןוצר רעד זַא

 טלייצרעד (10 רעמונ ,"תורוק,) תונורכז ענייז ןיא רעקנילפ דוד
 םיברוקמ עטנעָאנ ענייז ןוא ןיבר רערעג ןשיװצ שינעגעגַאב ַא ןגעוו
 ןענעז סע רעכלעוו ףיוא ,"טַאלבגָאט, ןופ רעטעברַאטימ עכעלטע טימ
 -עיצקַאדער יד ןוא ,גנוטייצ רעד ןגעק תונעט יד ןרָאװעג טדערעגמורַא
 .תונעט עקיזָאד יד ףיוא טרעפטנעעג ןבָאה םירבח

 טצירקעגנייא רימ זיא -- רעקנילפ טלייצרעד -- עגַארפ ןייא;
 ךיז ריא טצונַאב סָאװרַאפ; :טגערפעג ךימ טָאה יבר רעד .ןורכז ןיא
 ךיז ןעניפעג רענעיײל ערעייא ןשיװצ .רעטרעוװ:דמערפ טימ ליפ ױזַא
 .רעטרעוו עקיזָאד יד טינ ןעייטשרַאפ סָאװ ,ךיא יװ ,ןדיי עטושּפ ךָאד
 ,שטנעמ ןטייוצ ַא טגערפעג ןיוש בָאה ךיא :ןבעגעגוצ טָאה רע ןוא
 גנוטייצ ַא ןופ ןכַאמ טינ ןעק ןעמ זַא ,טרעפטנעעג רימ טָאה רע ןוא
 ? "הּפרח ַא הניארו הניאצ יד עקַאט זיא יצ רעבָא .הניארו הניאצ ַא

 גנוניימ ןיימ טיול ,יברק :טרעפטנעעג רעקנילפ טָאה ףיורעד
 ָאטשינ זיא סע סָאװ ,זיולב טינ .תועט ַא טַאהעג שטנעמ רענעי טָאה
 -רַאפ רָאנ ,ןושל ןייז ןוא ,'הניארו הניאצ, רעד טימ ןעמעש וצ ךיז סָאװ
 זיא 'הניארו הניאצ, יד יװ ,שידיי ַאזַא ןביירש ןענעק רַימ ןעוו :טרעק
 רבהמ רעד .רעביירש עסיורג ןעוועג רימ ןטלָאװ ,ןרָאװעג ןבירשעג
 טָאה רע .בעל שידיי לופ ַא טבעלעג רעבָא טָאה 'הניארו הניאצ, ןופ
 עשידיי טימ ךיז טקיטפעשַאב ,םירפס עשידיי ןיא טבעלעגסיוא ךיז
 ןבעל רעבָא רימ .שידיי קידתמא ןעוועג ןושל ןייז זיא אליממ ,םינינע
 רימ רעבָא .טשיוגרַאפ ןּושל רעזדנוא ךיוא טרעוו ,טלעוװ רעשיוג ַא ןיא
 ."ןרעסעבוצסיוא ךַאז יד ךעלגעמ טייוו יו ךיז ןעימַאב

 טינ 'הניארו הניאצ, יד זיא -- טגָאזעג יבר רעד טָאה -= ױזַא;
 .יתעד החנ -- הּפרח ןייק

 רָאי ןיא טָאה תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד ןעוו ,בגא ךרד)
 ןיא טקורדעג ."רעקַאלפ רעד; לַאנרושז-שדוח ַא ןבעגעגסיורַא 6
 ָאה ,ליטס ןשידיי-טלַא ןיא ןוא עיפַארגָאטרָא-םיובנריב המלש רעד
 זַא זַא ,גנוקרעמַאב רעד טימ לווירב ַא טקישעגוצ יבר רערעג רעד
 .(םלוע ןטיירב ןרַאפ ךעלדנעטשרַאפ טינ ךיוא זיא ןושל

 א

 עכלעוו ,*טַאלבגָאט ןופ םירבח-עיצקַאדער יד ןגעװ ןכירטש עכעלטע
 .גנוטייצ רעד ףיוא םתוח רעייז טגיילעג ןבָאה

 ץנימ ןימינב
 טנעדנָאּפסערַאק רעקידנעטש

 לארשי-ץרא ןיא "טַאלבגָאט, ןופ

 קיטש ַא רוטַאנ רעד ןופ ןעװעג זיא יװָאגָאר יכדרמ םהרבא
 ןייז טָאה רע .תובהלתה רעשידיסח טימ לופ ,טסַאיזװטנע ןַא ,רעייפ
 -פרַאש ןייז ןיא וליפא זַא ױזַא ,הבישי-רסומ ַא ןיא ןעמוקַאב גנויצרעד
 יד ןוא טלַאהקירוצ רעקידרסומ רעד טליפעג ךיז טָאה קימעלָאּפ רעטס
 ַא ,טייקכעלנעזרעּפ עשיטע ,ענייר ַא .רענגעק ןייז וצ לָארטנָאק-טסבלעז
 .לארשי-תבהא סָאמ רעסיורג ַא טימ תודימ-לעב

 ךיז טָאה רע .גָאגַאדעּפ-ךנחמ ַא ןעװעג רע זיא ןעמונעג ךות ןיא
 טצעזעגרעביא ןרעדנַא ןשיװצ טָאה רע .הריקח טימ ןבעגעגּפָא ךיוא
 יד וצ המדקה ַא זיא סָאװ ,ם"במר ןופ "םיקרּפ הנומש, יד שידיי ףיוא
 -רַאפ סע ןוא ,קלָאפ ןשידיי ןופ סקעדָאק-קיטע םעד -- תובָא יקרּפ
 ."טַאלבגָאט, ןיא םיכשמה ןיא טכעלטנפע

 ןעװעג טנגוי רעטסירפ ןייז ןופ רע זיא ,שזדָאל ןיא ןריובעג
 ,לארשי תדוגא ילעוּפ ןופ רעדנירג יד ןופ .קיטעט ךעלטפַאשלעזעג
 רעטעּפש זיא סָאװ ,טַאלבנכָאװ ַא גינעק לכימ טימ ןעמַאזוצ טריגַאדער
 עשידיא יד; ןעמָאנ ןטימ ,גנוטײצגָאט ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ
 יו םעדכָאנ ,ןעוועג םימי ךירַאמ טינ טָאה גנוטייצ יד רעבָא ,"עמיטש
 ץוחַא ,רע זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא .עשרַאװ ןייק רעבירַא זיא יװָאגָאר
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 רָאטקעריד ןוא רעדנירג ןעװעג ךיוא ,גנוטייצ רעד ןיא טעברַא ןייז
 רעדנירגטימ ךיוא יװ ,ךעלדיימ רַאפ לוש-סלדנַאה "בקעי-תיב, ַא ןופ
 יד רַאפ ,ַאלדָאשָאגולד ןיא עינָאלָאק-רעמוז רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ
 .ןטלַאטשנַא-ךוניח עזעיגילער יד ןופ רעדניק

 ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ןַאמרעקע רעב קיזייא
 זיא רע זַא ךייא ןגייצוצרעביא םירמאמ ענייז ןיא ךיז קידנעימַאב ,קיגָאל
 טביירש רע ןכלעוו ןגעוו םעלבָארּפ סָאד טלדנַאהַאב רע ןוא וויטקעיבָא
 :עשרַאװ ןיא ןַאמטַאר טייצ עצרוק ַא ךיוא ןעוועג .דצה ןמ שטנעמ ַא יו
 װָאקרטָאיּפ ןיא טפירשנכָאװ עשיטסידוגא ןַא טריגַאדער ,טַארטָאטש רעוו
 ןופ גנוגעווַאב-קנעב רעוויטַארעּפָאָאק רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא ןוא
 .הדוגא רעד

 רעכלעוו ,רעטכיד רעטרַאצ ַא ןעוװעג זיא רעקסּפיל ףלָאװ
 .רעדיל עשיאערבעה לסיב שּפיה ַא ןבירשעגנָא ןרָאי עגנוי יד ןיא טָאה
 קידנזייווַאב ,טייקש'הירב סיורג ןזיװעגסױרַא רע טָאה קימעלָאּפ ןיא

 זיב ןפָארטעג םיא טָאה סע זַא ,ףרַאש ױזַא רענגעק ןייז ןגָאזװצניײרַא
 טּפיױהרעביא ,ןעמעלַא טימ טריזימעלָאּפ טָאה רע .ּפיר רעטעביז רעד
 שַאנ; ןופ רעביירש יד טימ ,ןָאזשואי .ב טימ ןוא בילטָאג .י ר"ד טַימ

 זיא ןעמונעג-ךות ןיא ."סעמע; רעװקסָאמ ןטימ וליפא ןוא "דנָאלגעשּפ

 רע .ךעלרע ןוא קידתומימת-תמא ,שטנעמ רעלעדייא ןַא ןעװעג רע
 ןטמירַאב ןגעוו עיפַארגָאנָאמ עסיורג ַא שיערבעה ןיא ןבירשעגנָא טָאה

 ַא ךיוא ןוא ,"הדוהיב עדוש רעד ,ָאדנַאל לאקזחי יבר בר רעגָארּפ
 ןיא ,עדנעגעל ַא ףיוא טריזַאב ,"בתכ ענעריולרַאפ סָאד, גנולייצרעד
 -עגּפָא עקַאט טָאה רע ןכלעוו ןופ ,ןואג רעטנָאמרעדנביױא רעד רעכלעוו
 -תירבע רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא רע .טשימרַאפ ןעוועג זיא ,טמַאטש
 ."ונלגד, סנַאמדירפ אשוז ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ,רענעק

 -כעט עטנכייצעגסיוא ןַא ןעוװעג זיא װָאלָאקָאס רעב לאכימ
 טינ רע טָאה טעברַא רעד ןיא הדמתה ןייז וצ .עיצקַאדער ןיא טנַאה עשינ
 רעלייצרעד רעלופטנַאלַאט ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .טנערוקנָאק ןייק טַאהעג
 -ָאלג רע טָאה רעדליב ענייז ןיא .רעדליב-לטעטש ןופ רערעדליש ןוא
 ןעגנַאגרעד לָאמליײט זיא רע ןוא "ץראה-םע; ּפיט םעד טריציפיר
 לגנַארעג רעד ןעמוקעגסױורַא טלוב זיא םיא ייב .טּפַאשרעטסיײימ זיב
 ?סעקינוװָאדַאס; יװ ןעגנולייצרעד עכלעזַא .תוימשג ןוא תוינחור ןשיווצ
 וצ יואר תמאב ןענעז ,"טחוש-ןזח רעטלַא רעד; ,"ןוז סלַאװָאק םעד;
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ץַאלּפ ןבושח ַא ןעמענרַאפ

 'ר יבר רענָאלבַאי רעד ןעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ביײהנָא ןיא
 ןרָאפעג ןוא "בקעי תלחנע הרבח יד טעדנירגעג טָאה ,ביוט לאקזחי
 ןרַאפ דוסי םעד ןגיל וצ לארשי:ץרא ןייק םידיסח עּפורג ַא טימ
 רעד ןופ רַאטערקעס סלַא ,וָאלָאקָאס .ב זיא ,םידיסח-רפכ ןקיטציא
 -ָאלָאק עטשרע יד ןופ הדיל-ילבח יד טכַאמעגכרוד ,ןרָאפעגטימ ,הרבח
 עשביה ןבירשעגנָא ןוא ,בושי ַא ןופ טייו ,דלעפ דליוװ ַא ףיוא ןטסינ
 .הפוקת רעשיָארעה רענעי ןופ תונורכז ךעלטיּפַאק

 -םייס ןשיסקָאדָאטרָא ןופ רַאטערקעס ןעװעג זיא ןַאמדײז ללה
 רע ןוא קיטילָאּפ-הדוגא רעד וצ טנעָאנ ןעוועג רע זיא םעד קנַאדַא .בולק
 יד ןיא ןעגנומיטש יד ןגעוו ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןטכירַאב טכעלטנפערַאפ טָאה

 ןײטשטָאר לאומש

 סרעדנוזַאב .עגַארפ-ןדיי רעד עגונב ןרעמַאק עשירעבעגצעזעג עשיליוּפ
 יד ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא סע תעב וויטקַא קרַאטש ןעװעג רע זיא
 ןרָאװעג ןגָארטעגניײרַא זיא סָאװ ,הטיחש עשידיי יד ןצענערגַאב וצ הריזג
 עלַא .רָאטסירּפ םַאדַאמ רעטמירַאב-קירעורט רעד ךרוד םייס ןיא
 ןיא טקיניײארַאפ ןעוועג ןענעז טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןעגנוטכיר

 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענעז סע .הריזג יד ןעײרשוצּפָא ןעגנואימַאב יד
 ןופ םזירַאטַינַאמוה םעד ןגעוו שיליוּפ ףיוא סעיצַאקילבוּפ ענעדישרַאפ
 עטײרב ַא טכעלטנפערַאפ טָאה ןַאמדײז ךיוא .הטיחש רעשידיי רעד
 .ןינע ןבלעז םעד ןגעוװ גנולדנַאהּפָא

 ,ןבעגעגסױרַא ןַאמדייז טָאה שילױּפ ןיא קרעוװו בושח טייווצ ַא
 דומלת ןופ גנולקיװטנַא רעד ןגעוו ,גַאלרַאפ ןשילוּפ ןטמירַאב ַא ךרוד
 רעד וצ זיב ןטיײצ עשירָאטסיה יד ןופ ,ןדיי ייב דומלתה-דומיל ןוא
 .הבישי רענילבול רעד ןופ גנודנירג

 רעריפ רעד ןעוועג ןַאמדייז זיא גירק ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא
 סלַא ןוא ,הליהק רעשידיי רעװעשרַאװ רעד ןופ וויכרַא ןופ
 רעשיצַאנ רעד רעטנוא ,ָאטעג ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג רעכלעזַא
 שיערבעה ןוא שידיי ןיא גירק ןכָאנ טכעלטנפערַאפ ןוא ,טפַאשרעה
 ."ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ךוב-גָאט, ַא

 -ידנצנעלג ןוא ןדמל ַא ,עיצילַאג ןופ רוחב ַא ,רעײטש ךלמילא
 -שטנעמ רעד ןיא רעגנירדניירַא רעפיט ַא ןעוועג זיא ,רענעק-תירבע רעק
 -לעוו ,ןעייסע ןוא ןלעװָאנ ייר עצנַאג ַא ןבירשעגנָא טָאה רע .המשנ רעכעל
 -ךוב ןיא ןבעגעגסיורַא יז רעטעּפש ןוא טריוויטָאמ שיגָאלָאכיסּפ ןענעז עכ
 -נכָאװ ןשיאערבעה םעד ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג ךיוא זיא רע .םרָאפ
 רעד ןופ ןַאגרָא סלַא עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"ונכרד: טַאלב
 .ןַאמדירפ אשוז רדנסכלא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,הדוגא-טלעוו

 ןבָאה סעדער ענייז .ןובירט-סקלָאפ ַא ןעוועג זיא ןַאמדירפ .ז.א
 ,שיגָאל ןוא רָאלק ןעוועג רע זיא ןביירש ןייז ןיא .ןסַאמ יד טרעטסיײגַאב
 עשידמול ןופ רבחמ ַא ,ןדמל ַא .הנומא רעקימַאלפ טימ ייברעד ןוא
 ןבעגעגסיורַא ."ונכרד, ןוא "ונלגד, ןופ רָאטקַאדער ןעוועג רע זיא ,םירפס
 רעטרעוו עטוג ןופ םיטוקיל --- רעדנעב ףניפ ןיא ,?לַאווק-הרות םעד;
 טיירפשרַאפ טנייה זיב ךָאנ טרעוו סָאװ,תוישרּפ יד טיול הרות רעד ףיוא

 .סעגַאלפיוא ליפ וצ ןעוועג הכוז טָאה ןוא ןרַאלּפמעזקע לָאצ רעסיורג ַא ןיא
 יבר ןופ "םירשי תליסמ, םעד שידיי ףיוא טצעזעגרעביא ךיוא טָאה רע
 .וטַאצול םייח השמ

 -ידסחוימ ַא ןיא לָאּפָאנרַאט ןיא ןריובעג ,רענזָאר יכדרמ ר"ד
 .רענעק-ןכַארּפש ַא ןוא ןדמל ַא ,טידורע רעסיורג ַא ןעוועג זיא ,החּפשמ רעק
 ןופ רענעיײל יד טנעקַאב ןוא טפַאשנסיו טימ ךיז ןבעגעגּפָא ליפ
 יירפ .ןעגנודניפרעד ןוא ןעגנוקעדטנַא עטסעיינ יד טימ !טַאלבגָאט,
 רע זיא טייצ ַא .שיזיוצנַארפ ןוא שילגנע ,שטייד ,תירבע טשרעהַאב
 סָאװ ,?עיקסווָאדישז ָאכע, טַאלבנכָאװ ןשיליוּפ ןופ רָאטקַאדער ןעוועג
 רעשידיי רַאפ רָאסעּפָארּפ ןעוועג זיא ןוא ,?טַאלבגָאט, םייב ןענישרעד זיא
 אשנעג ףיוא רערעל עשידיי רַאפ טוטיטסניא ןשהכולמ ןיא עטכישעג
 עס סיקסנַאנזָאּפ , סלַא עשרַאװ ןשידיי ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאוװ ,1



 "טַאלבגָאט עשידיי סָאד,

 ןוא דמולמ ןסיורג םעד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רע לייוװ ,"רַאנימ
 .יקסנַאנזָאּפ .א .ש ר"ד ,עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט רעד ןופ רעניבַאר

 -נוזַאב ףרַאד ?טַאלבגָאט, ןופ רעטעברַאטימ עטסבושח יד ןשיווצ
 -ַאיציניא רעד ףיוא .םיובנריב ןתנ ר"ד ןרעוװ ןביוהעגסױרַא סרעד
 -נוא ,לבוי ןקירָאי-60 ןייז וצ זיא רעביירש עזעיגילער עּפורג ַא ןופ ווייט
 ,ןַאעלרָא בייל הדוהי ןוא רענילרעב םחורי עטנ ןופ עיצקַאדער רעד רעט
 טימ (עשרַאװ ,ןורושי גַאלרַאפ) ךוב-םיובנריב ַא ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא
 רעביירש עזעיגילער לָאצ רעסיורג ַא ךרוד ןבירשעג ,לַאירעטַאמ ןכייר ַא
 רעד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג םיובנריב זיא טלָאמעד טניז .רעקנעד ןוא
 רעקיסיירד יד ןופ ביײהנָא ןיא ןעגנולעג סע זיא ריא ןוא עּפורג רקיזָאד
 טָאה רע ּ'+וװ ,ןיו ןופ ןלױּפ ןייק ןעמיובנריב ןעגנערבוצּפָארַא .ןרָאי
 ןוא ןטַארעפער טימ ןטָארטעגסױרַא זיא רע ןוא טבעלעג טלָאמעד
 .א .א גרעבמעל ,שזדָאל ,עשרַאװ יוװ טעטש ייר ַא ןיא "?הבושת וצ ףור,
 ,סעדנעגעל יד ןוא דייר עקידנעילג ענייז ,טלַאטשעג עשילַאכרַאירטַאּפ ןייז
 -רַאפ ןבָאה -- טבעװעג םיא םורַא ןבעל ןייז ייב ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ
 .ןטירטפיוא ענייז ןופ גלָאפרעד םעד טקרַאטש

 -טגנָא ,טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טָאה ?טַאלבגָאט עשידוי סָאד;
 טַאטלוזער ןיא ןוא רעקנעד ןשידיי ןסיורג םעד טימ טקַאטנָאק ַא ןדנוב
 ַא ?טַאלבגָאט, ןיא ןביירש ןביוהעגנָא םיובנריב ר"ד טָאה ןופרעד
 ."רוד ןגנוי ןופ ןעמעלבָארּפ יד, ןעמָאנ ןרעטנוא ןעלקיטרַא עירעס

 זיא ןעזסיוא ןייז יו טקנוּפ .ןעועג רע זיא חיכומ רעגנערטש ַא
 טימ ,קיגָאװ-רעוװש ,קידשרעדנַא ןעוועג ליטס רעשירעביירש ןייז ךיוא
 טָאה רעביירש םעד ןופ רעבָא ,ןעגנושידיירַאפ עקידשדוק-ןושל עלעניגירָא
 רעטקַארַאכ םעד ןגָארטעג ןוא ,תמא ןטרעטיילעג ןוא הנומא טימ טעייוועג
 ןעועג ןענעז םירמאמ ענייז ןופ ליפ םגה ןוא .סעומש-רסומ ַא ןופ
 סָאד ךָאד טָאה ,סַאמ עטיירב יד רַאפ ךעלדנעטשרַאפ גונעג טינ
 טימ טריצלָאטש ןוא ןָאנבױא םעד ןעמיובנריב ןבעגעגּפָא *טַאלבגָאט;
 .רעטעברַאטימ סלַא םִיא

 רַאטערקעס רעד ,"רחא והיתתמ; רענעזעוועג רעד ,םיובנריב ר"ד
 ןופ רָאטַאיציניא רעד ,לעזַאב ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטשרע ןופ
 -יּפַא ןַא ןופ, זיא ,ץיווָאנרעשט ןיא ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעשידיי רעד
 ערעייז טלעטשעג ןבָאה ?טַאלבגָאט, ןיא רעבָא ."ןימַאמ ַא ןרָאװעג סרוק
 ןבָאה עכלעוו ,רעקיַאזָארּפ ןוא רעטכיד עזעיגילער ייווצ טירש עטשרע
 רעשיטסינומָאק רעד וצ קעװַא ,ץלעּפ םעד טרעקעגרעביא ךָאנרעד
 רעירפ ןבָאה יז עכלעו טימ ןעעדיא יד טג ַא קידנפּרַאװּוצ ,הנחמ
 ןוא רעלדַאנ לאומש :ןענעז סָאד .טקידײרּפעג ןוא טביולגעג ,טבעלעג
 .טָאימע לארשי

 ןשיצילַאג-חרזמ ןיא רענעריובעג ַא ,רעלדַאנ (עינומ) לאומש
 זיא רעכלעוו ,ָאריּפש ריאמ יבר ןופ דימלת ַא ןעוועג זיא ,ַאנילג לטעטש
 שירַארעטיל .ןילבול ןיא בר ףוס םוצ ןוא לטעטש ןקיזָאד ןיא בר ןעוועג
 -שידמול ַא ןבעגעגסױרַא רוחב רעקירָאי-18 סלַא רע טָאה טבַאגַאב
 טָאה רע ּוװ ,ןיבר ןייז דובכל ?לבויה רפס; ַא ,ךוב-למַאז שירַארעטיל
 .רעקיַאזָארּפ סלַא ייס ןוא רעטכיד סלַא ייס טנַאלַאט סיורג ןזיװעגסױרַא
 ןוא ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל ךס ַא ןבירשעגנָא רע טָאה טלָאמעד טניז

 רע טָאה ןעלטיּפַאק סָאװ ,?עינָאפמיס-ט"שעב, יד ,קרעװ-טּפיוה ןייז
 רעשידיי רעד ןיא םשור ַא טכַאמעג טָאה ,"טַאלבגָאט,, ןיא טכעלטנפערַאפ
 .ןזיירק עשיסקָאדָאטרָא יד ןיא טרפב ןוא ,טלעוו רעשירַארעטיל

 ןעמוקעג רעלדַאנ זיא ,1934 רָאי ןופ רעטניוװ ןיא ,םִיצולּפ ןוא
 טגנערברַאפ שירבח ,"טַאלבגָאט; ןופ עיצקַאדער יד טכוזַאב ,עשרַאוו ןייק

 טנוװָא ןבלעז םעד זַא ,ןדלָאמעג ייברעד ןוא םירבח-עיצקַאדער יד טימ
 ףיוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא גנוזעלרָאפ ַא טימ סױרַא רע טערט
 .גנוזעלרָאפ רעד וצ םירבח עלַא ןייא טדַאל רע ןוא ,13 עיקצַאמָאלט

 רעבײרש-רעגנַאפנָא ןַא ,רעלדַאנ ױזַא יו ,השק לסיב ַא ןעוועג זיא סע

 שטיװַאר קחצי
 דילגטימ-עיצקַאדער

 "טַאלבגָאט,, ןופ

 ףיוא טירטפיוא ןַא ןעמוקַאב וצ ןזיװַאב ןיוש טָאה ,ץניוװָארּפ רעד ןופ
 -לושמוא ןַא סעּפע ףיוא וצרעד ןוא ,ןייארַאפ-ןטַארעטיל ןופ המיב רעד
 רעד וצ ןעגנַאגעג םירבח עכעלטע ןענעז ןגעווטסעדנופ .עמעט רעקיד
 ןבעגעגּפָא רע טָאה גנוזעלרָאפ רעד ןופ ןטימ ןיא .ודובכל גנוזעלרָאפ
 ךעלמענ ךיז טָאה רע .עבמָאב ַא יװ טצַאלּפעג טָאה סָאװ ,גנורעלקרעד ַא
 -ומָאק רעטנערברַאפ ַא ,ןקיבױלג-טינ ַא ,טסיאעטַא ןַא רַאפ טרעלקרעד
 ,ןעגנואיושנָא ןוא ןעעדיא עקיטציא-זיב ענייז ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ןוא ,טסינ
 .ןעיײסע ןוא רעדיל ענייז ןיא קורדסיוא םוצ טכַארבעג טָאה רע סָאװ

 ,הבישי רענילבול רעד ןופ דימלת ַא ,רעלדַאנ לארשי ,רעדורב ןייז
 ףיוא ,ןסירעג העירק ךיז טָאה ,לַאז ןיא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו
 ךיז ייברעד ןוא טּפַאשרעדורב ןופ ךיז טגָאזעגּפָא ןפוא ןשיטַאמַארד ַא
 .טנייוועצ

 ּווװ ,זירַאּפ ןייק ןרָאפעגּפָא םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא זיא רעלדַאנ
 -יטסינומָאק-שידיי רעד ןופ רָאטקַאדער סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רע
 םזינומָאק םעד טנידעג יירטעג רע טָאה טרָאד ."עסערּפ יד; גנוטייצ רעש
 גנוטכיד טימ .ןטַארעּפער טימ ןוא ןרענַאשז עשירעביירש ענעדישרַאפ ןיא
 ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רע לייוו תועמשמ ,ןעמונרַאפ טינ רעמ ךיז רע טָאה
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 .ןדיי רעזירַאּפ יד ןשיוװצ םזינומָאק ןטײרּפשרַאפ ןופ טעברַא רעד טימ
 רע .קיטעט קרַאטש ןעוועג רע זיא עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד תעב ךיוא
 ןוא סעיצַאמַאלקָארּפ ןבירשעג ,לטעלב לַאגעלמוא ןַא ןבעגעגסױרַא טָאה
 רעד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג זיא רע זיב ,"יקַאמ, ןיא קיטעט ןעוועג
 .1942 טסוגיוא ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא ָאּפַאטסעג

 לדליש ַא ןעגנָאהעגפיוא םירבח-ייטרַאּפ ענייז ןבָאה גירק ןכָאנ
 עיצקַאדער יד ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ ,ןינב ןפיוא קנעדנָא ןייז טעמדיוועג
 .?עסערּפ , רעד ןופ

 ,הביבס ןייז ןופ קעװַא זיא רעכלעוו ,רעטכיד רעזעיגילער רעטייווצ ַא
 ,קצעיװָאזַאמ-װָארטסָא ןופ טמַאטש טָאימע .טָאימע לארשי זיא
 ןוא ,ליח-תשא ןַא ענעדיי ַא ,עבָאב ןייז ייב ןגיוצרעד ךיז טָאה רע ּוװ
 ןביירש ןביוהעגנָא רע טָאה גנוי ץנַאג .הביבס רעשידיסח-גנערטש ַא ןיא
 ענייז .םרָאפ-ךוב ןיא ןבעגעגסױרַא רעטעּפש טָאה רע עכלעוו ,רעדיל
 יב, ,"תוציחמ ןשיװצ, :ןענעז הפוקת רענעי ןופ ןעגנולמַאז-רעדיל
 טָאה ?טַאלבגָאט, ןיא ."ןיײלַא ךיז טימ, ,"םי ןיא סנּפָארט;, ,"טייז רעד
 טגעלפ רע .תוישעמ-סקלָאפ ןוא ןוויטָאמ עשלטעטש טכעלטנפערַאפ רע
 טלָאמעד ןוא למערק ןייז רַאפ הרוחס ןפיוקנייא ,עשרַאװ ןייק ןעמוק טפָא
 -קַאדער יד טימ ןעגנערברַאפ ,עיצקַאדער ןיא ןּפַאכנײרַא ךיז רע טגעלפ
 ןבָאה לדרעב טנחַאב ץרַאװש ןוא שובל ןשידיסח ןייז טימ .םירבח-עיצ
 ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד ןעוו .רבח ןטנעָאנ ַא יו טכַארטַאב םיא רימ
 ןשיווצ ,ןדיי רעװָארטסָא 500 טעגרהעגסיוא גָאט ןייא ןבָאה סיצַאנ יד ןוא
 זיא רע .ךורברעביא רעד םיא ייב ןעמוקעג זיא ,עמַאמ ןייז ךיוא ייז
 "רבח, ןופ רעגניזַאב ַא ןרָאװעג ןוא םזינומָאק ןופ ןגעוו יד ףיוא קעװַא
 .ןילַאטס

 ןופ ןפָאלטנַא 1939 ףוס זיא תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןעװ
 רעוט ַא ןעוועג טָאימע ןיוש זיא ,קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעגנָא ןוא עשרַאװ
 ןבָאה רעביירש ענעפָאלטנַא יד ּוװ ,בולק-רעביירש ןשיטסינומָאק ןיא
 שינעגעגַאב ןיימ ייב .עציטש עניילק ַא ןוא ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןעמוקַאב
 ּפָא ךיז גָארט ,ךימ גלָאפ, :טנרָאװעג רעבָא ךימ רע טָאה ןטָאימע טימ
 רעד רַאפ ..."ריד רַאפ טרָא ןייק בולק ןקיזָאד ןיא ָאטשינ .ןענַאד ןופ
 ...םויה-דע רַאבקנַאד םיא ךיא ןיב הצע רעקיזָאד

 ןייז ,ןַאשזדיב-ָאריב ןיא ,דנַאברַאפנטַאר ןיא םילוגלג ענייז ןגעוו
 עשידי ערעדנַא טימ ןעמַאזצ תוסיפת עשיטעיווָאס יד ןיא ןטכַאמש
 וצ טרָא סָאד ָאד טינ זיא -- רעביירש ןוא רעטכיד -- רעריטרַאמ
 ךעלנײשרַאװ םיא ייב ןעמוקעג זיא גנורעטכינסיוא יד .ןביירש
 טינ רעמ רע זיא שרוש םוצ קירוצ רעבָא .געט ערעטצניפ ענעי ןיא
 רע ּוװ ,(רעטסעשטָאר) קרָאי-וינ ןיא ךיז רע טניפעג טנייה .ןעמוקעג
 -טנעצנָאק עכלעוו ,ןזיירק עשירעביירש יד ןיא טרָא קידובכב ַא טמענרַאפ
 ןיא ןײרַא ךיז ןּפַאכ ךָאד .סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי םעד םורַא ךיז ןריר
 .טײהנעגנַאגרַאפ רעזעיגילער ןייז ןיא ןענָאמרעד סָאװ ,רענעט רעדיל ענייז

 טייצ ןופ ןגעלפ עכלעוו ,?טַאלבגָאט , ןופ רעטעברַאטימ יד ןשיווצ
 -עג ןענעז ,ןעגנולדנַאהּפָא ןוא םירמאמ ערעייז טכעלטנפערַאפ טייצ וצ
 יקסַאל דוד לאומש ,ץיוורוה היבוט ,אירול םייח השמ :םינבר יד ןעוו
 -טיײצ יד טלדנַאהַאב ןבָאה םירמאמ עקיזָאד יד .א.א ןרָאהשריה יבצ

 ןיײטשטָאר לאומש

 טייקשידיי ןופ תוהמ םעד ןבױהעגסױרַא ,הרות רעד טיול ןשינעעשעג
 ןיא סרעדנוזַאב ,תודימ ערעייז ןרעסעברַאפ וצ ןדיי עמורפ יד ןפורעג ןוא
 .שטנעמ וצ שטנעמ ןופ גנויצַאב רעד

 ןופ םירבח יד רעסיוא .רעטעברַאטימ עקידנעטש יד ןשיװצ
 -אכּפא) לרעּפ-ןַאמּפיל רזעילא ,קרַאמ השמ ןעוועג ןענעז ,וויטַארעּפָאָאק
 החמש ,(שזדָאל ןופ טנעדנָאּפסערָאק) ,ץַאקעשטש בייל ,(קינהרבתסמ
 ,רעדָארב דוד שריה ,(זירַאּפ ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק ןבירשעג) גרעבלע
 .דַארגנָארק ריאמ םהרבא ,ץיװָאקשָאמ םירפא השמ .,קינװַאלכ היעשי

 -נכָאװ שיליוּפ ַא ןענישרעד "טַאלבגָאט, םייב זיא טייצ עסיוועג ַא
 רעטנעָאנ רעד ייב ,רענזָאר יכדרמ ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא טַאלב
 ללה ר"ד ,שַיפּפעלק לישעה ר"ד ,רעקנילפ דוד ןופ טפַאשרעטעברַאטימ

 .א .א ןַאמדייז
 א

 ףרַאד ?טַאלבגָאטק ןופ לארשייץרא רַאפ גנויצַאב עוויטיזָאּפ יד
 עזיר רעטשרע רעד יב ןיוש .ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא סרעדנוזַאב
 -טנפערַאפ טָאה רע ןעוו ,1921 רָאי ןיא לארשייץרא ןייק ןיבר רערעג ןופ
 סָאד זיא ,דנַאל ןיא ךוזַאב ןייז ןגעוו ווירב ןשירָאטסיה םעד טכעל
 ןוא תובהלתה רעד טימ ןרָאװעג ןסירעגטימ ןלױּפ ןיא םוטנדיי עמורפ
 טָאה סָאד .ווירב ןקיזָאד ןופ סױרַא ןצָארּפש סָאװ ,לארשי-ץרא תבהא
 -ינב עקיטנייה סָאד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס זַא ,וצרעד ןעוועג םרוג
 יד ךיוא יוװ ,תוירק עשיסקָאדָאטרָא ערעדנַא ןוא םידיסח-רפכ ,קרב
 .םיבשומ ןוא םיצוביק עריא טימ גנוגעווַאב-לארשי-תדוגא ילעוּפ

 יבר רערעג רעד טָאה םילשורי ןיא ךוזַאב ןקיזָאד םעד תעב)
 ברה ,בר-טּפוה רעמילשורי ןקיטלָאמעד םייב טיזיו ַא טַאטשעגּפָא
 ןופ םערוטש ַא ןפורעגסיורַא טָאה סָאװ ,קוק ןהכה קחצי םהרבא
 טנכַײצַאב יבר רערעג רעד .םירעש-האמ ןופ ןזיירק יד ןיא ןטסעטָארּפ
 שיא סלַא בר םענעפירגעגנָא-ףרַאש םעד ווירב ןטנָאמרעדנביוא ןייז ןיא
 .(תולוכשא

 ,לארשי-ץרא ןיא ?טַאלבגָאט, ןופ ןטנעדנַאּפסערָאק עקידנעטש יד
 יז ןבָאה ,םילשורי ןיא ןַאמרעביל ללה ןוא ביבא-לת ןיא ץנימ ןימינב
 ןופ ענעביוהרעד סָאד ןוא עוװיטיזָאּפ סָאד ןעגנערבוצסיורַא טימַאב
 ןעמורפ ןופ המשנ ןוא ץרַאה םוצ טנעָאנ זיא סָאװ סָאד ,דנַאל ןקיליײה
 ,19232 רָאי ןיא ,לָאמ ןטרעפ םוצ זיא יבר רערעג רעד ןעו ןוא .ןדיי
 ,ןענַאקלַאב יד ,ןיוו רעביא לארשי-ץרא ןייק געוו-השבי םעד ךרוד ןרָאפעג
 רעלעיצעּפס סלַא ןרָאפעגטימ זיא ,ןונבל ןוא עיריס ,עילָאטַאנַא ,ייקרעט
 יד "טקעדעג, טָאה רעכלעוו ,קרַאמ השמ 'טַאלבגָאט, ןופ חילש
 ןקורדנייא-עזייר ענייז רע טָאה רעטעּפש ןוא ,העיסנ עשירָאטסיה עקיזָאד
 ןצענערג ןעצ רעביא  :ןעמָאנ ןרעטנוא םרָאפ-ךוב ןיא טכעלטנפערַאפ
 ."י"א ןייק

 ןטימ ןרָאװעג טנַאקַאב זיא טלעװ עשידיי יד ןעװ ,1927 רָאי ןיא
 גנולייטעצ יד טרידנעמָאקער טָאה סָאװ ;עיסימָאק-ליּפ רעד ןופ טכירַאב
 ןענעז ,עשיבַארַא ןַא ןוא עשידיי ַא ,תונידמ ייווצ ףיוא לארשי-ץרא ןופ
 -ַאגרָא עשידיי עלַארטנעצ יד ןיא ןעגנוטַארַאב עשימרוטש ןעמוקעגרָאפ
 ןַאלּפ-הקולח רעד .ןַאלּפ-הקולח םעד וצ גנולעטש רעד ןגעוו סעיצַאזינ



 "טַאלבגָאט עשידיי סָאד,

 ףיוא ןוא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןפיוא עמעט-טּפיוה יד ןעוועג ךיוא זיא
 .דַאבנעירַאמ ןיא לארשי תדוגא ןופ הרותה הלודג היסנכ רעד

 היסנכ רעקיזָאד רעד ןופ גנוטיידַאב יד טכַארטַאב ןיא קידנעמענ
 יד טָאה ,דנַאל ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ לרוג ןרַאפ ןסולשַאב עריא ןוא
 ןיק רעטעברַאטימ בַאטש ַא טקישעג :!טַאלבגָאט, ןופ עיצקַאדער
 עשינָאפעלעט עטקעריד ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא סע ןוא דַאבנעירַאמ
 עכעלריפסיוא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענעז סע רעכלעוו ךרוד ,עיניל
 -ןסילוקרעטניה יד ןופ ןוא סעיסימָאק יד ןופ ןעגנוציז יד ןופ ןטכירַאב
 .הלודג היסנכ רעד ייב ןעגנולדנַאהרַאפ

 ברה ןענַאטשעג ןענעז עיצַאגעלעד-לארשי-ץרא רעד ןופ שארב
 ןוא לארשי תדוגא ןענעז טייצ רענעי וצ) .ץנימ ןימינב ןוא יולב השמ
 ןוא רעריפ עשימַאניד עדייב .(ייטרַאּפ ןייא ןעוועג לארשי תדוגא ילעוּפ
 ןוא היסנכ יד טמערוטשעגפיוא שממ ןבָאה רענדער עלופטנַאלַאט
 ןייז םיכסמ לָאז םוטנדיי עזעיגילער עטריזינַאגרָא סָאד זַא ,טרעדָאפעג
 ןבָאה עכלעוו ,רענגעק ךס ַא ןעװעג רעבָא ןענעז סע .ןַאלּפ-הקולח םוצ
 ןקיליײה ןופ ןַאּפש ןייא ןייק ףיוא ןייז רתוומ טינ רָאט ןעמ זַא ,ןטלַאהעג
 .דנַאל

 עכלעוו ףיוא ןעגנוציז ייר ַא ןטלַאהעגּפָא טָאה הרותה ילודג תצעומ יד
 סולשַאב ןייק וצ רעבָא ,ןרָאװעג טלדנַאהַאב קיטיײזלַא זיא עגַארפ יד
 ,ןסעזעג יבר רערעג רעד זיא טייצ עצנַאג יד .ןעמוקעג טינ ץלַא ןעמ זיא
 רעד טָאה ףוס םוצ .ןגיוושעג ןוא ןעגנוטַארַאב יד ןיא ןעמונעגלײטנָא
 רערעג םעד ןָאטעג-גערפ ַא ,וועינישיק ןופ ןָאזלעריצ ברה ,רעציזרָאפ
 : ןיבר

 ? "גנוניימ רעייא זיא יו ,יבר רערעג ,ריא טגָאז סָאװ;
 םיא רַאפ זיא סָאװ ,ך"נת ַא טנפעעג יבר רערעג רעד טָאה ףיורעד

 -עגרָאפ ןוא ,'ב קוסּפ 'ד לטיּפַאק ,לאוי איבנ םייב טשימעגפיוא ,ןגעלעג
 :קוסּפ םעד טנעייל

 םמע יתטפשנו טפשוהי קמע לא םיתדרוהו םיוגה לכ תא יתצבקו;
 .וקלח יצרא תאו םיוגב ורזפ רשא לארשי יתלחנו ימע לע םש

 עלַא ןעלמַאזנייא לעװ ךיא, :סע טסייה גנוצעזרעביא רעשידיי ןיא
 ךיא ןוא ,טפשוהי ןופ לָאט ןיא ןרעדינ ןכַאמ ייז לעװ ךיא ,רעקלעפ
 סָאװ ,לארשי ברַא ןיימ ןוא קלָאֿפ ןיימ רַאפ ייז טימ ןטּפשמ ךיז לעװ
 ײז ןבָאה דנַאל ןיימ ןוא רעקלעפ ןשיװצ טײרּפשעצ ןבָאה ייז
 ?טלייטעצ

 טינ יבר רערעג רעד טָאה קוסּפ ןקיזָאד ןפיוא שוריּפ ןייק
 םעד ןופ זיא סע .שוריּפ ןייק טקיטיונעג טינ ךיז טָאה סע רעבָא .ןבעגעג
 גנוטײרּפשעצ יד זיולב טינ רָאפ טעז איבנ רעד זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב קוסּפ
 .דנַאל רעייז ןופ הקולח יד ךיוא רָאנ רעקלעפ ןשיוװצ קלָאפ ןשידיי ןופ

 ףיוא סולשַאב רעד ןוא רערעיוהעגמוא ןַא ןעוועג זיא םשור רעד
 זיא סָאװ ,ןַאלּפ-הקולח ןרַאפ רעוויטיזָאּפ ַא ןעוועג עקַאט זיא היסנכ רעד
 זיא סָאד ןוא ,ןרָאװעג טריפעגכרוד טינ טכַאמ-ןטַאדנַאמ רעד ךרוד בגא
 עטקיניײארַאפ יד ןופ סולשַאב ןשירָאטסיה םעד ךרוד ןרָאװעג ןָאטעג
 .1947 רעבמעווָאנ ןט-29 םעד .,סעיצַאנ

 ןבירשַאב טיירב גנוריסַאּפ עקיזָאד יד זיא ?טַאלבגָאט ןשידוי, ןיא

 טקורדעגרעביא לָאמ ייווצ גָאט ןקיזָאד םעד זיא גנוטייצ יד ןוא ןרָאװעג
 .ןרָאװעג טּפַאכעצ ןוא

+ 

 -לארשי-ללכ ַא ןעוועג ?טַאלבגָאט עשידוי? סָאד זיא ,טגָאזעג ןיוש יו
 םינינע עשידיי ןײמעגלַא ייב .יײטרַאּפ ַא ןופ ןַאגרָא ןייק טינ ןוא גנוטייצ
 םגה ,ללכ ןצנַאג םעד טימ טנַאה ייב טנַאה ןעגנַאגעג גנוטייצ יד זיא
 ןשיװצ טפַאשרענגעק עפרַאש ַא ןפורעגסױרַא לָאמנײא טינ טָאה סָאד
 םדָא ירשא, :ללכ םעד ןופ ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עזעיגילער יד
 ."דימת דחפמ

 -טָאקיָאב ןשירעלטיה:-יטנַא םעד ןפַאש םייב ןעוועג סע זיא ױזַא
 רעד וצ ןענַאטשעגוצ ךיילג זיא "?טַאלבגָאט עשידוי סָאד, .טעטימָאק
 טנייה רימ ןבָאה סָאװק :לקיטרַא:םַארגָארּפ ןיא ןוא ,עיצקַא-טָאקיָאב
 :?טַאלבגָאט, סָאד טביירש "? רעזעל ערעזדנוא וצ ןגָאז וצ

 רעד ףיוא ןייטש וצ עבַאגפיוא סלַא טלעטשעג ךיז ןבָאה רימ;
 ןסערעטניא ענייז ןקידייטרַאפ וצ ,ןצנַאג ןייז ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ ךַאװ
 תופידר-רעלטיה יד בילוצ זיא סע ןעוו ...םיאנוש עשידיי יד טימ ףמַאק ןיא
 ךיײלג רימ ןבָאה ,םוטנדיי ןשטייד ןופ עפָארטסַאטַאק יד ןעמוקעג
 ןיא רעדירב ערעזדנוא זיולב טינ טָארד רַאפעג עקיזָאד יד זַא ,ןעזעגנייא
 הנכס תעש ַא ןיא טבעל לארשי-ללכ רעצנַאג רעד רָאנ ,דנַאלשטיײד
 -גָאט עשידוי, סָאד ןוא ,טָארדַאב רַאפעג רעד ןופ ןענעז רימ ךיוא ןוא
 ןעמוקעגסיורַא זיא סָאװ ,גנוטייצ עשידיי עטשרע יד ןעוועג זיא "טַאלב
 ,"טַאלבגָאט;) "םיעשר עשירעלטיה יד ןריטָאקיָאב וצ גנוזָאל רעד טימ
 .(1934 לירּפַא 3 ,160 'מונ

 רעד טיזיוו ןלעיציפָא ןַא טימ עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא סע ןעוו
 עשידיי יד זיא ,סלעבעג ףעזָאי רעטסינימ-עדנַאגַאּפָארּפ רעשיצַאנ
 ןטלַאהרַאפ וצ ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא טכַאמ-סטכיזפיוא רעד דצמ עסערפ
 ןטלַאהעגּפָא טָאה סע סָאװ ,גנוטַארַאב ַא ךָאנ .טסַאג םעד וצ ?טקערָאק; ךיז
 זיא טַאקידניס-ןטסילַאנרושז ןשידיי םייב טעטימָאק-ןרָאטקַאדער רעד
 עלַא ןוא ,"הבוט-הצע, עקיזָאד יד ןגלָאפ וצ טינ ןרָאװעג ןסָאלשַאב
 ןעו גָאט םעד ןיא ןענעז ,םכותב !טַאלבגָאט, ןטימ ןעגנוטייצ עשידיי
 ירד עקידנגלָאפ טימ ןענישרעד עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא סלעבעג
 :טייז עטשרע עצנַאג יד ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןעגנוזָאל עסיורג

 !םזיטימעסיטנַא ןטימ רעדינ
 !םזיסַאר ןטימ רעדינ
 !סַאה-ןשטנעמ טימ רעדינ
 רעבָא .ןרָאװעג טריקסיפנָאק ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןענעז ךעלריטַאנ

 -ַאב ,טײרּפשרַאפ ןעוועג ןיוש זיא עגַאלפיוא רעד ןופ לייט רעסיורג: ַא
 ןלעניגירָא ןקיזָאד ןופ םשור רעד ןוא ,עגַאלפיוא רעצניוװָארּפ יד סרעדנוז
 .רעלַאסָאלָאק ַא ןעוועג זיא טסעטָארּפ

 -עסיטנַא-הכולמ ןלעיציפָא-בלַאה ןשימייה םוצ גוצַאב ןיא ךיוא
 :גָאט, סָאד זיא ,גנוריגער ?םעשווָא ,-יקסווָאקדַאלקס רעד ןופ םזיטימ
 .ןעגנוטייצ עשידיי עלַא טימ טנַאה ייב טנַאה ןעגנַאגעג ?טַאלב

 לובמ ַא ןכָארבעגסױא ןפוא ןטריזינַאגרָא ןַא ףיוא זיא סע תעב
49 
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 טריפרעד ןבָאה סָאװ ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןסעצסקע עשידיי-יטנַא ןופ
 ,תומוקמ ערעדנַא ןוא קצעיװָאזַאמ-קסנימ ,קיטישּפ ןיא ןעמָארגָאּפ יד וצ
 זַא ,רוזננעצ רעד דצמ ןרָאװעג טנרָאװעג ןעגנוטייצ עשידיי יד ןענעז
 טפָארטשַאב ןרעװ טעוװ טכַאמ רעד ןגעק טירטסױרַא רעּפרַאש רעדעי
 ןענופעג ךיוא ןלעװ סע רָאנ ,גנוטייצ יד ןריקסיפנָאק טימ זיולב טינ
 ,שינערעהוצנָא ןַא) "ןעיירעקורד יד ןופ ןטיפוס יד ןיא ןטלַאּפש; ןרעוו
 ןלעוװ ןרָאטקַאדער יד ןוא .(ןרעוו טעמתחרַאפ ןלעװ ןעיירעקורד יד זַא
 -ַארטנעצנָאק רעשיליוּפ רעטמירַאב) עזערעב-זוטרַאק ןייק ןרעוו טקישרַאפ
 .(רעגַאל-עיצ

 רעד ןעמוקעגרָאפ קיטישּפ ןיא םָארגָאּפ ןכָאנ זיא סע ןעוו ,םעדצָארט
 טינ לייטרוא ןרעװש ַא ןגָארטעגסױרַא טָאה טכירעג סָאד ןוא טּפשמ
 -ץושטסבלעז עשידיי עכעלטע יד ןגעק רָאנ סעקישטשמָארגָאּפ יד ןגעק
 ,רעטסעװש ןוא רעדירב ערעייז טקידיײיטרַאפ ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ
 עשידיי עלַא ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ גנוטַארַאב ַא ןעמוקעגרָאפ זיא
 רעכעלטייהנייא ןַא ןרָאװעג טעברַאעגסיוא זיא סע רעכלעוו ףיוא ,ןעגנוטייצ
 ןוא ,טכירעג רעקיטישּפ ןופ לייטרוא םעד ןגעק טסעטָארּפ רעפרַאש
 ףיוא ,ןעגנוטייצ עשידיי עלַא טימ ןעמַאװצ טָאה "?טַאלבגָאט, סָאד
 .טסעטָארּפ ןקיזָאד םעד טקורדעגּפָא טרָא ןעזעגנָא ןַא

 -משמ .ןרָאװעג טכַאמרַאפ טינ טלָאמעד ןענעז ןעגנוטייצ עשידיי יד
 זיא סע .דנַאלסיוא ןיא םינּפ סָאד ןצרַאװשרַאפ וצ טינ ךיז ידכ תוע
 ןַא ןריפוצכרוד טכַאמ-סטכיזפיוא רעד ןופ סולשַאב ַא ןלַאפעג רעבָא
 ןופ םירבחמ יד ןעוועג ןענעז סע רעװ ןעניפעגוצסיוא ,גנושרָאפסיױא
 -סיוא יד רעבָא .עזערעב ןייק ןקישרַאפ וצ ייז ידכ ,טסעטָארּפ םעד
 יד ןעוועג ןענעז סע רעװ ןלעטשוצטסעפ ןזיוװַאב טינ טָאה גנושרָאפ
 ."רעכערברַאפ, עקיזָאד

 -עדרעמ רעד ןעמוקעגרָאפ זיא 1929 רעבמעטּפעס ןט-1 םעד
 ןעוועג זיא סָאד .ןליוּפ ףיוא תולייח-רעלטיה יד ןופ לַאפרעביא רעשיר
 ןוא ןברוח ןופ ןוא המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד ןופ בייהנָא רעד

 ןײטשטָאר לאומש

 ןופ לייט ןטסערג ןטימ ןעמַאזוצ ,םוטנדיי ןשילוּפ ןופ גנוטכינרַאפ
 .םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא

 -עג זיא סָאװ ,עשרַאװ ןופ קידנפיולטנַא ,גנוריגער עשיליוּפ יד
 -גנריפסיורַא ,טקיליװַאב טָאה ,גירק-ץילב ןשטייד ןופ רעייפ ןיא ןענַאטש
 עשידי עּפורג ַא ןעמענוצטימ ךיוא ,ןטסילַאנרושז עשיליוּפ יד קיד
 .ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא רעקנילפ דוד רעזדנוא .ןטסילַאנרושז

 ןעוועג טייצ עצנַאג יד זיא רעכלעוו ,תורוש יד ןופ רעביירש םעד
 יַאב זיא ,?טַאלבגָאט ןשידוי, ןופ רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד
 ,גנוטייצ רעד ןופ ןרעמונ עקירעיורט עטצעל יד ןבעגוצסיױרַא ןעוועג טרעש
 טוט טייזעג ןענַאלּפָארע:רידרַאבמָאב ענייז טימ טָאה אנוש רעד תעשב
 ןיא סרעדנוזַאב ןוא ןליוּפ ןופ טָאטשטּפױה רעד רעביא גנוטכינרַאפ ןוא
 .ןלַאטרַאװק עשידִיי יד

 םעד ןענישרעד זיא "טַאלבגָאט ןשידויג ןופ רעמונ רעטצעל רעד
 יד ןטלַאהטנַא ןבָאה סָאװ ,ןטייז ייווצ זילב טימ רעבמעטּפעס ןט6
 -ַאטס טנעדיזערּפ-טָאטש ןופ גנונעדרָארַאפ יד ,סעיינ-המחלמ עקידנפיול
 דנַאטשרעדיװ םוצ גנורעקלעפַאב יד ןפורעג טָאה רעכלעוו ,יקסנישז
 -ַאר רעװעשרַאװ ןופ ארוק-לוק ַא ךיוא יו ,רעבירג-ץוש ןבָארג וצ ןוא
 .הליפת ןוא תינעת וצ ןפורעג טָאה סָאװ ,טַאניב

 ןכָאנ ןבעל ןבילבעג ןענעז "?טַאלבגָאט, ןופ רעטעברַאטימ יד ןופ
 -תנידמ ןיא רעגַארּפ-קרַאמ השמ ןוא רעקנילפ דוד :לובמ ןקיטולב
 ר"ד ןוא ,קרָאי-ינ ןיא ןַאמדיײז ללה ןוא ןײטשטָאר לאומש ,לארשי
 :רעטעברַאטימ עקידנעטש-טינ יד ןופ .ַאמַאנַאּפ ןיא שיפּפעלק לישעה
 ,ַאטנַאלטַא ןיא ץַאקעשטש בייל ןוא קרָאי-וינ ןיא גרעבלע החמש ברה
 .לארשי ןיא טציא ,ַאישזדרָאשזד

 ןייק זיא עיצַארטסינַימדַא-סגנוטייצ רעד ןיא רעדילגטימ יד ןופ
 זיולב טָאה רעטעברַא-רעקורד יד ןופ .ןבעל םייב ןבילבעג טינ רענייא
 רָאי עכעלטע טימ זיא ןוא טעװעטַארעג ךיז ,רעטלַאה המלש ,רענייא
 .זירַאּפ ןיא ןברָאטשעג קירוצ



 ץרעה .ש .י

 1918 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "גנוטייצסקלַאפ,
 ןעמָאנ רעטשרע ןייז .ןברוח ןזיב ןענישרעד ןוא עשרַאװ ןיא

 תופידר יד בילוצ ."ןגַארפ-סנבעל , ןעוועג זיא
 .ןרָאװעג טרעדנעעג רדסכ ןעמָאנ רעד זיא סעיסערּפער ןוא

 ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ רעבעגסױרַא ןוא רעדנירג
 -טּפיױה יד .רעטעברַא -- סרענעיײל ענייז ; דנוב רעד

 ,םעדעמ רימידַאלװ : ןעוועג ןענעז ןרָאטקַאדער
 ,זַאמלוש רָאטקיװ ,ךילרע קירנעה ,שטיװעלַאכימ שינייב

 ,רעטלַא רָאטקיװ ,יקסנישטשעל ףסוי ,יקסווָאסָאק רימידַאלװ
 .רענפעש ךורב ,סעדָאה קיווייל ,ךעשזַא יצירוַאמ

 גנוטייצ עשיטסילַאיצָאס עשידיי ַא

 ןײגסױרַא ןביוהעגנָא עשרַאװ ןיא טָאה 1918 רעבמעצעד ןט-6 םעד
 ןעװעג זיא רעמונ רעטשרע ריא .גנוטייצ עשידנוב עכעלגעט ַא
 ענעדישרַאפ רעטנוא ןוא תוקספה ענעגנּוװצעג טימ .ןגַארפ-סנבעל;
 ןענישרעד יז זיא ,גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ ןטָאברַאפ יד בילוצ ,ןעמענ
 .1939 רעבמעטּפעס ןט-22 םעד זיב

 רעטניה טַאהעג ןיוש עסערּפ עשידנוב יד טָאה 1918 ףוס םייב
 טָאה גנוריגער עשירַאצ יד ןעוו ,1903 זיב .רָאי 22 ןופ עטכישעג ַא ךיז
 יד זיא ,('דניירפ רעדד/) דנַאלסור ןיא גנוטייצ עשידיי ַא טביולרעד
 5 ןוא "עמיטש רעטייברַא יד, ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד) עסערּפ עשידנוב
 ,עקיצנייא יד ןעוװעג רָאי בלַאה ַא ןוא 5 ןופ ךשמב (רעטעלב עלַאקָאל
 רעשידיי רעד ןיא ןענישרעד עירעּפמיא רעשיסור רעד ןיא זיא סָאװ
 טקורדעג ןוא טצעזעג ,עסערּפ עלַאגעלמוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ךַארּפש
 ןעוו ,1905 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ .ןעיירעקורד עשידרערעטנוא ןיא
 ,טייהיירפ-עסערּפ רעטצענערגַאב ַא ןופ ןעגנוגנידַאב ןעוועג ןיוש ןענעז'ס
 ַא לַאגעל ןבעגעגסױרַא 1907 ןוא 1906 ןרָאי יד ןיא "דנוב , רעד טָאה
 -סגנוריגער ןכָאנ -- רעטעּפש ןוא (ענליוו ןיא) גנוטייצ עכעלגעט
 ןיא .סעבַאגסיױא עשידָאירעּפ ערעדנַא ןוא רעטעלבנכָאװ -- טָאברַאפ

 1939--1918 "?גנוטייצסקלַאפ,

 םעדעמ רימידַאלװ

 יידנוב,, ןופ רעקיטערַאעט
 רָאטקַאדער ןוא רעדנירג

 עסערּפ רעשידנוב רעד ןופ

 עשידנוב יד זיא ,עיצולָאװער רעשיסור רעטייוצ רעד ךָאנ ,7
 עכעלגעט 2 טימ) ןסקַאװעגרעדנַאנופ ךיז קרַאטש דנַאלסור ןיא עסערּפ
 ץנעטסיזקע ריא טקידנערַאפ טָאה ןוא (וועיק ןוא קסנימ ןיא ,ןעגנוטייצ
 זיא עשרַאװ ןיא .רוטַאטקיד רעשיטסיוװעשלָאב רעד ןופ רָארעט ןרעטנוא
 -וקֶא רעשירעטילימ רעשטייד רעד רעטנוא ,1918--1916 ןרָאי יד ןיא
 .ןעגַארפ-סנעבעל; טַאלבנכָאװ סָאד ןעגנַאגעגסױרַא ,עיצַאּפ

 ןשיװצ עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטייצגָאט עשידנוב יד
 .גנומענרעטנוא עטַאוירּפ ןייק ןעװעג טינ זיא ,תומחלמ-טלעוו עדייב
 לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער רעצנַאג רעד ןוא ַײטרַאּפ יד יז טָאה ןבעגעגסױרַא
 ןופ עיצקנופ יד קידנריפסיוא .רעדילגטימ:ייטרַאּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא
 טָאה ,רענעיײל םלוע ןטיירב ַא רַאפ גנוטייצ רעכעלגעט רעלַאמרָאנ ַא
 ןופ ןעמַאר יד ןיא ןטלַאהעג ךיז שיטילָאּפ ןוא שיגָאלָאעדיא רעבָא יז
 -רעטעברַא רעשידיי רענײמעגלַא) "דנוב, ןופ ןסולשאב ןוא םַארגָארּפ
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 ןטנאקפ-סנעבטכ
 .גתמַײצ-רַעטַײברַא טשדמאדקָאמַעד:לאזצָאס עכילנַעט

 טראפ . טי יי

 טיי
 קאסערילאינַאס עכילנעפ

 עטקרַאטשרַאפ ןופ דָאירעּפ ןיא עסערּפ רעכעלגעט רעשידנוב רעד ןופ סעבַאגסױא
 עשידנוב עטשרע יד ןעװעג זיא "ןגַארפסנבעל, ידו 1920 רַאי ןיא תופידר-ײצילָאּפ
 ןזיב 1918 ירעבמעצעד ןט6 ןופ ןענישרעד) ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא גגוטייצ-גָאט

 {;(1920 ץרעמ ןטס3

 (ײטרַאּפ יד) רעבעגסױרַא ןוא רעטעברַאטימ יד ןשיװצ .(ןלױּפ ןיא דנוב
 .ןטקילפנָאק ןוא םיכוסכס ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק ןענעז

 גנוטייצ יד רימ ןלעוו טײקכעלמעװקַאב בילוצ) ?גנוטייצסקלָאפ, יד
 רעד -- ןייז םש הנשמ ךיז טזומעג לָאמ ליפ טָאה יז םגה ,ןפור ױזַא
 ךיז טָאה ,עיינ ןוא רעזנוא ןבָאגוצ יד טימ .,ןעמָאנ רעקיזָאד
 עלַא ןופ טדישעגרעטנוא טלוב ךיז טָאה (ןטסגנעל םוצ ןטלַאהעג
 עשיאעדיא יד טימ זױלב טינ .ןליוּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא
 עטסקיטכיוװ יד ןיא ןעמונרַאפ טָאה יז סָאװ ,סעיציזָאּפ עשיטילָאּפ ןוא
 ןעוװעג יז זיא גנוטייצ ַא יװ .ןבעל ןשידיי םענײמעגלַא ןופ ןגַארפ
 .שרעדנַא

 פיוא טריטנעירָא ךיז ןבָאה רעטעלב עשידיי ערעדנַא יד תעב
 לעיציפָא ?גנוטייצסקלָאפ, יד זיא ,םוטרעגריבניילק ןוא םוטרעגריב
 ןעוועג ןענעז רענעייל עריא .גנוטייצ-רעטעברַא ןַא ןעוועג שיטקַאפ ןוא
 -ילעב עמערָא ,ץנעגילעטניא עקידנטעברַא ,עטלעטשעגנָא ,רעטעברַא
 ןופ ןעגנוריסערעטניארַאפ יד .ןטכיש-קלָאפ עלַאקידַאר ןוא תוכאלמ
 יד ץוחַא .ערעדנַא ןעועג סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענעז רענעייל עריא
 עקיטכיוו ךיוא יװ ,דנַאלסױא ןופ ןוא דנַאל ןופ תועידי עניײמעגלַא
 ,ןעגנוטייצ עלַא טגנערבעג ןבָאה'ס סָאװ ,ןבעל ןשידיי ןופ ןשינעעשעג
 :לַאירעטַאמ ןקיטרַאנגײא ריא טַאהעג ךיוא ?גנוטייצסקלָאפ, יד טָאה
 -ניא ןוא רעשילױּפ ,רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא עיצַאמרָאפניא
 .גנוגעווַאב-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעט

 ןיא ,קיטַאמעט רעד ןיא זיולב טינ ןעוועג זיא דישרעטנוא רעד
 -נעמוגרַא ,גנוטציולַאב רעד ןיא ךיוא רָאנ ,לַאירעטַאמ םעד ןביילקוצ
 רעד וצ עיציזָאּפָא ןיא ןעוועג זיא ?גנוטייצסקלָאפ, יד .ןָאט ןוא עיצַאט
 םַאנסיוא ןָא עלַא ןופ ,רעשידנעלסיוא ןוא רעשידנעלניא ,קיטילָאּפ
 יז .1929--1919 ןרָאי יד ןיא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןעגנוריגער
 טגנערבעג ףרַאש ץנַאג ךיוא ,קיטיונ ןעוו ,ןוא רָאלק ץנַאג סע טָאה
 ןוא ?ּפעק, יד ןיא ןוא סעיצַאמרָאפניא ,ןעלקיטרַא יד ןיא קורדסיוא םוצ
 ןופ טייק עגנַאל יד טפיוקעגנייא ךיז יז טָאה םעד טימ ןוא .?ךעלּפעק;
 ןגָאלשעג ןוא טמיוצעג ןעוועג זיא יז רעכלעוו טימ ,תוינוערוּפ ןוא תורצ
 ןבָאה ,ןדיי ןוא ןטסילַאיצָאס סלַא .ץנעטסיזקע ריא ןופ טייצ עצנַאג יד
 ןריגַאער טנעקעג טינ שרעדנַא "גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ רעביירש יד
 שיטימעסיטנַא ןוא ערענָאיצקַאער יד ןופ קיטילָאּפ יד ןצַאשּפָא ןוא
 רעד ןופ עיצקַאער יד ךעלריטַאנ ןעוועג זיא'ס יװ ,ןעגנוריגער עשיליוּפ
 עשידנוב יד ןופ "הּפצוח, רעלענָאיציזָאּפָא רעד ףיוא טכַאמ רעשילױּפ
 .רעביירש

 ןעװעג ןענעז "?גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ קיטירק ןוא תונעט יד
 .עשידיי ַא ןוא עשיטילָאּפ-לַאיצָאס ןַײמעגלַא ןַא :ןכַאלפ ייווצ ףיוא
 רעד וצ טפַאשרענגעק יד טגנערבעגסורַא ןעמ טָאה ןעלקיטרַא יד ןיא
 טינ זיא עכלעוו ,טיבעג ןשימָאנָאקע-לַאיצָאס ןפיוא קיטילָאּפ-סגנוריגער
 ןעמ טָאה קיטייצכײלג .גנורעקלעפַאב רעמערָא רעד תבוטל ןעוועג
 עשידיי-יטנא תויה .סעיצַאניכַאמ עשיטַארקָאמעד-יטנַא יד טריקיטירק
 ףיוא ןלַאפנָא ןוא גנוניישרעד עליבַאטס ַא ןעוועג זיא עיצַאנימירקסיד



 1939--1918 "גנוטייצסקלָאפ;

 םעד ןגעוו רדסכ טזומעג ןעמ טָאה ,טּפָא ץנַאג ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןדיי
 .דנַאטשרעדיװ םוצ ןפור ןוא ןריטסעטָארּפ --- ןביירש

 -רעגריב יד ןבָאה םינינע עשימָאנָאקע-לַאיצָאס ענײמעגלַא יד ןיא
 טָאה'ס יו ,תונעט עבלעז יד ןבָאה טנעקעג טינ ןעגנוטייצ עשידיי עכעל
 -סגנוריגער עסיוועג ןופ ,טרעקרַאפ .עסערּפ עשיטסילַאיצָאס יד טַאהעג
 .םינינע עשידיי ןיא שרעדנַא :ןדירפוצ ןעוועג ייז ןענעז ןסולשַאב
 ןוא קידקיטייו ױזַא ןעװעג ןענעז ןדיי יבגל תושיגנ ןוא תולווע יד

 ,עלַאיָאל רעמ ַא וליפַא ,גנוטייצ עשידיי םוש ןייק זַא ,טנענַאמרעּפ
 רעד ןופ םיטש יד זיא ָאד ךיוא רעבָא .ןגייוושליטש טנעקעג טינ טָאה
 -עטשנייא רעלענָאיציזָאּפָא רענײמעגלַא ריא תמחמ .,"גנוטייצסקלָאפ,
 ןיק ןעװעג טינ זיא ריא יב .רעפרַאש ןוא רעקרַאטש ןעוועג ,גנול
 ןעמ טעװ גנוצענערגַאב-טסבלעז ןוא תונלדתש ךרוד זַא ,עיזוליא םוש
 .קיטילָאּפ-סגנוריגער עשיטימעסיטנַא יד ןרעדנע ןענעק

 םינינע עשידיי

 ןעוועג ןענעז ןדיי .טריצנערעפיד ןעװעג זיא ןבעל עשידיי סָאד
 .שיגָאלָאעדיא ןוא שיטילָאּפ ,לערוטלוק ןוא לַאיצָאס -- טלייטעצ קרַאטש
 -ןסערעטניא ןוא ןטיירטש יד ןיא .ןעיײטרַאּפ ןוא סעיצַאזינַאגרָא םינימה לכ
 ןעוועג טפָא "גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ עיציזָאּפ יד זיא ןסױטשנעמַאזוצ
 עשידיי ערעדנַא יד ןבירשעג ןבָאה'ס סָאװ ,םעד וצ ךעלצעזנגעק
 טימ טדערעג יז טָאה ןבעל ןשידיי ןופ םינינע יד ןיא ךיוא .ןעגנוטייצ
 ,ןטייהניוװעג ןוא ןעמרָאפ עטלַא טריקַאטַא ,ןָאט ןלענָאיציזָאּפָא ןַא
 .ןבַאגפיוא ערעדנַא טלעטשעג ןוא

 סרעדנוזַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ןבעל ןשידיי ןופ גנוכעלטלעוורַאפ יד
 טַאהעג עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא טָאה ,תורוד ערעגניי יד יב קרַאטש
 -טלַא רעד .רעקידיײטרַאפ ןסייה ןוא רעפמעקרָאפ ןטנעוװקעסנָאק םעד
 -וצ ןיא ןעמוקעג טפָא זיא רעגייטש-סנבעל רעזעיגילער רעשיקנערפ
 טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאד .ןכעלטלעוו ןטימ ,םעיינ ןטימ סױטשנעמַאז
 דצ ַא ןעװעג זיא סָאװ ,"גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא
 עכעלטלעוו-שידיי יד טציטשעג סייה טָאה יז .טיירטש ןשיאעדיא ןיא
 טעטש יד ןיא ןטפַאשלעזעג-רוטלוק ןוא ןקעטָאילביב יד ,ןלוש-סקלָאפ
 ןעגנונָאמ יד ןעמוקעג רדסכ ןענעז ןטלַאּפש עריא ףיוא .ךעלטעטש ןוא
 ןענעקרענָא ןלָאז ןטעטילַאּפיצינומ יד ןוא הכולמ יד זַא ,ןעגנורעדָאפ ןוא
 סעיסערּפער יד ןלעטשּפָא ןוא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןציטש ןוא
 .ייז יבגל סענַאקיש ןוא

 זַא ,קנַאדעג ןשידנוב םעד טקידייטרַאפ טָאה "גנוטייצסקלָאפ, יד
 -ָאיצַאנ ענעדיישרַאפ ןופ רָאנ ,עיצַאנ ןייא ןופ הכולמ ַא טינ זיא ןליופ
 טײטשַאב גנורעקלעפַאב רעד ןופ לטירד ַא ךרעב לייו ,ןטעטילַאנ
 ,טכער-רעגריב עכיילג ץוחַא ,טמוק יז ןוא .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ
 .עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןעמרָאפ עסיוועג ,טכער עלַאנָאיצַאנ ךיוא
 -טייווצ יד טעדליבעג רעניַארקוא יד ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ךייש סָאװ
 -וטלוקילַאנָאיצַאנ ןבעג ייז ןעמ ףרַאד ,טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ עטסערג
 .עימָאנָאטױא עלער

 ַאפ ףמַאק רעד ןעמונרַאפ גנוטייצ רעד ןיא טָאה טרָא קידװעעזנָא ןַא
 ןיא טצענערגַאב ןעװעג ןענעז ןדײ יד .טעברַא ףיוא טכער
 ד וצ טירטוצ ןַײק טַאהעג טינ ןבָאה ייז .ןעגנוקיטפעשַאב ערעייז
 עטילַאּפיצינומ ןוא הכולמ רעד ןופ סעלעטש ןוא ןטמַא לָאצ רעסיורג
 עלַאּפיצינומ ןוא עשהכולמ יד ןיא ןעוועג טקיטפעשַאב טינ ךיוא ןענעז ייז
 -ענרעטנוא עטַאװירּפ עשיליוּפ ןבָאה ללכ-יפ-לע .ןעגנומענרעטנוא
 ןוא .עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא עשידיי ןייק טקיטפעשַאב טינ רעמ
 זַא ךיוא ןבָאה ןטנַאקירבַאפ עשידיי עסיורג לָאצ עשּפיה ץנַאג ַא
 עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד .טלדנַאהעג ךעלדנעש

, 

 ט
 ֹצ

 ט
: 

 (יקציבזיא ףסוי) שטיוועלאכימ שינייב

 "גנוטייצסקלַאפ , ןופ רָאטקַאדער
 "דנוב ,, ןופ גיהנמ

 רעד טָא ןגעק ףמַאק ַא טריפעג ןבָאה עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא
 ןעגנורעלקפיוא ערעייז ,ןעגנורעדָאפ ןוא תונעט ערעייז .עיצַאנימירקסיד
 ."גנוטייצסקלָאפ, רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענעז סעיצקַא ןוא

 ןַא ןיא טגעװַאב ךיז טָאה שטנעמ-סטעברַא ןוא דיי רעמערָא רעד

 .רָאטַאקָאל ןוא טנעמוסנָאק ,רעמענ-ןיול ַא יו ,קע-יירד ןטפושיכרַאפ ןגנע

 רעד ףױא ןענַאטשעג גנוטייצ עשידנוב יד זיִא טרידיצעד ןוא ןפָא

 ,ןטקילפנָאק ענעדיישרַאפ יד ןיא סָאבעלַאב ןגעק רעטעברַא ןופ טייז

 ןוא עיצַאלפניא-טלעג רעקרַאטש ןופ ןרָאי יד ןיא .טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ

 שיטַאמָאטױא גַאט ןדעי טימ זיא רעמערָא רעד ןעוו ,עיצַאלוקעּפס-זיײּפש

 ענובירט יד ןעװעג "גנוטייצסקלָאפ, יד זיא ,ןרָאװעג רעמערָא ךָאנ

 ןעװ זַא ,טסּוװעג טָאה דיי רעמערָא רעדעי ןוא .ענעטילעג יד ןֹופ

 ןעק ,טלעג-הריד ןייק ןלָאצ טינ רַאפ הריד ןופ סױרַא םיא טפרַאװ'מ

 ךרוד ןוא גנוטייצ רעשידנוב רעד ןיא ןעמוק יירשעג-ייוו ןייז טַימ רע

 ןענעז ןדיי עזעיגילער וליפא .טײקכעלטנפע רעטיירב רעד וצ ריא

 ,גנוטייצ רעשיסרוקיּפא רעד ןיא ןעמוקעג תורצ ןוא תוגאד ערעייז טימ
 ?גנוטייצסקלָאפ, יד, לייוו ,טײקיטכערעג ןענָאמ ןוא ןגָאלקנָא ריא ךרוד

 .ןַאמערָא ןרַאפ ןייא ךיז טלעטש
 שח שו
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 ריא זיא ,עיגָאלָאעדיא רענעכָארּפשעגסױא ןַא טימ גנוטייצ ַא יו
 ייב תוטיש ערעדנַא ןריקיטירק ןוא ןטיירטש ךס ַא ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא
 ןענעז ,טריזימעלָאּפ טפָא טָאה'מ עכלעוו ןגעק ,רענגעק-טּפיוה יד .ןדיי
 -ַאלימיסַא ןוא ןטסיקלָאפ יד ךיוא .ןסקָאדָאטרָא ןוא ןטסינויצ יד ןעוועג
 עכעלטּפַאשטריװ יד עבלעז סָאד .טקרעמַאבמוא ןבילבעג טינ ןענעז ןרָאט
 העּפשה רעד רעטנוא ןעוועג ןענעז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק ןוא
 עשיּפָארטנַאליפ עכיײרלָאצ יד רעדָא ,ןעגנוטכיר עכעלרעגריב יד ןופ
 .תורבח

 רעטלא ראטקיוו

 "דנוב , ןופ רעריפ
 "גנוטייצסקלַאפ , ןופ דילגטימ-.דער

 גנוגעווַאב-רעטעברַא

 גנוטייצ רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא טָאה תויטרּפב ןוא טיירב רָאג
 עלענָאיסעּפָארּפ יד רַאפ .גנוגעווַאב-רעטעברַא עשידִיי יד טלגיּפשעגּפָא ךיז
 דימת גנוטייצ יד זיא עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא יד ןופ ןענייארַאפ
 ערעייז ,טייקיטעט רעייז טייקכעלטנפע רעד וצ ןעגנערב וצ ןפָא ןעוועג
 טגָאזעג ןעק עבלעז סָאד .סעיצקַא ערעדנַא ןוא ןקיירטש ,ןעגנורעדָאפ
 -ַאגרָא-טרָאּפס ,ןטפַאשלעזעג-רוטלוק עשירַאטעלָארּפ יד ןגעװ ןרעוװ
 -רעטעברַא ערעדנַא ןוא ָארויב-עיצַארגימע ,ןוויטַארעּפָאָאק ,סעיצַאזינ
 ןענעז ןבעל-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןעגנורעדליש ךיוא .ןטפַאשרעּפרעק
 רעד ןיא זיא טייקכעלטייהנייא ןייק לייוו ןוא .ןרָאװעג טקורדעג טּפָא
 סָאד ךיוא זיא ,ןעוועג טינ ,ןדיי ייב ללכב יװ ,טפַאשרעטעברַא רעשידיי
 .קורדסיוא םוצ ןעמוקעג

 ףמַאק רעד ןעמונרַאפ "גנוטייצסקלָאפ, רעד ןיא טָאה טרָא ךס ַא
 ןופ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .גנוגעווַאב רעשיטסינומָאק רעד ןגעק
 גנוקינייארַאפ ַא ןופ 1918 רעבמעצעד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןליוּפ
 "(עקניל) ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשילוּפ, --- ןעײטרַאּפ ייווצ יד ןופ
 עדַײב .?עטיל ןוא ןלױּפ ךיירגינעק ןופ עיטַארקָאמעדילַאיצָאס, ןוא

 ןוא טַאהעג טינ ןבעל ןשידיי ןיא העפשה ןייק רעירפ ןבָאה ןעיײטרַאּפ
 רקיעב ,ןדיי קינייוו רעייז ײטרַאּפ רעיינ רעד ןיא טגנערבעגניירַא ןבָאה
 עקידװעעזנָא ןַא טליּפשעג ןבָאה עכעלטע עכלעװ ןופ ,עטרילימיסַא
 ןשיװצ רעגנעהנָא ךס ַא ןענּוװעג טָאה ײטרַאּפ עיינ יד .לָאר-רעריפ
 ,טנגוי ןוא ץנעגילעטניא רעקידנטעברַא ,רעטעברַא ןשיוװצ רקיעב ,ןדיי
 סַאג רעשידיי רעד ףיוא העּפשה ריא .ןטכיש ערעדנַא ןשיװצ ךיוא יו
 .קידוועעזנָא ץנַאג ןרָאװעג זיא

 יד טָאה ןבעל ןשידיי ןיא ןליצ ןוא ןבַאגפיוא עוויטקורטסנָאק
 ןעוועג זיולב זיא ריא רַאפ .טלעטשעג טינ ךיז ײטרַאּפ עשיטסינומָאק
 ןוא ןסַאמ-סקלָאפ יד ןקריװַאב וצ שיטילָאּפ ןוא שיגָאלָאעדיא קיטכיוו
 -טּפיוה יד תויה .סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא ערעייז ןשרעהַאב
 ,טפַאשרעטעברַא יד ןעוועג זיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ עזַאב
 טײקמַאזקרעמפיוא ריא טרירטנעצנָאק רקיעב טנָארפ םעד ףיוא יז טָאה
 .סעקַאטַא עריא ןוא

 גנורעלקפיוא עשיטַאמעטסיס ַא טריפעג טָאה "גנוטייצסקלָאפ, יד
 רעד ןופ םישעמ עוויטקורטסעד ןוא העפשה רעקידנברַאדרַאפ רעד ןגעק
 ךיוא ןענעז ןעייר עשיטסינומָאק יד ןיא םגה .גנוגעװַאב רעשיטסינומָאק
 ,ןעמייה עכעלרעגריבניילק ןוא עכעלרעגריב ןופ רעטכעט ןוא ןיז ןעמוקעג
 רעד ןשיװצ ןרָאװעג טריפעג המחלמ עשיטסינומָאק יד רעבָא זיא
 -לעזעג-רוטלוק ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עריא .טפַאשרעטעברַא
 עריא ,ןטלַאּפש ןעיײטרַאּפ עריא ,ןרעבָארעד טלָאװעג ןעמ טָאה ןטפַאש
 עשידיי ןופ ןענייארַאפ יד .ןצומשַאב סעיגָאלָאעדיא ןוא רעוט ,רעריפ
 -ריב ערעדנַא ןוא טיילסטריוו ,רעקרעװטנַאה ,רעלדנעהניילק ,םירחוס

 ןופ יירפ ןעװעג ןענעז סעיצַאזינַאגרָא עכעלרעגריבניילק ןוא עכעלרעג
 רעבירעד זיא .ןטייקיטעט עוויטקורטסעד ןוא ןפירגנָא עשיטסינומָאק יד

 ןופ זיירק-ןסערעטניא םעד ץוחמ ןעװעג גנוגעווַאב עשיטסינומָאק יד

 ריא ןגעוו יײז ןבָאה ןטלעז רעיײז .ןעגנוטייצ עשידיי עכעלרעגריב יד
 טײיקכעלטנפע רעד וצ טגנערבעג טָאה "גנוטייצסקלָאפ, יד .ןבירשעג
 ןטכױלַאב שיטירק ןוא ןטסינומָאק יד ןופ טעברַא עשירערעטשעצ יד
 .קיטקַאט ןוא ןסולשַאב ,סעירָאעט ערעייז

 רעד ןופ גנוגעוַאב רעד ןגעוװ ךיוא טרַימרָאפניא טיירב טָאה יז
 טפָא .ןטייקיטעט ןוא ןעמעלבָארּפ עריא -- טפַאשרעטעברַא רעשיליוּפ
 וצ גנואיצַאב עשיטירק ריא ןעגנערבוצסיורַא ןעמוקעגסיוא ריא זיא
 -סילַאיצָאס רעשילױּפ, רעד ןופ ןעגנולדנַאה ןוא ןסולשַאב עסיוועג
 עכעלסימָארּפמָאק רעמ ַא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,(.ס.ּפ.ּפ) *ײטרַאּפ רעשיט
 יו טינ לָאמ לט טָאה ןוא ןעגנוריגער עשילױּפ לייט וצ גנולעטש
 .םינינע עשידיי עגונב טלדנַאהעג קירעהעג

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןגעװ ןעגנולדנַאהּפָא ןוא עיצַאמרָאפניא
 עקידרדסכ ַא ןעוועג ןענעז רעדנעל ערעדנַא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא
 .גנוטייצ רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא קירבור

 טימ לופ ןעוװעג ןענעז תומחלמ-טלעוו עדיב ןשיװצ ןרָאי יד
 ןעגנוטלַאּפש ,ןסיזירק ,ןפמַאק עשיטַאמַארד ,תודירי ןוא ןגייטשפיוא
 .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןעגנולדנַאװמוא ןוא
 יד ןוא .קלָאפ םוש ןייק ןוא דנַאל םוש ןייק ןטימעגסיוא טינ טָאה סָאד



 1939--1918 "גנוטייצסקלָאפ,

 ןטכיױלַאב ,םעד ןגעוו רענעייל עריא טרימרָאפניא טָאה "גנוטייצסקלָאֿפ,
 .ןעגנולדנַאה ענעדיישרַאפ טריקיטירק רעדָא טקידיײטרַאפ ,ןעמעלבָארּפ יד

 טגנערבעג ןבָאה סע סָאװ ,תונכס יד ןרָאװעג ןענעז ןטכױלַאב ףרַאש
 -נומערטש ערענָאיצקַאער ערעדנַא ןוא םזיצַאנ ,םזישַאפ רעד ךיז טימ
 .טרפב ןדיי רַאפ ןוא ללכב רעקלעפ יד רַאפ תונכס -- ןעג

 םויק ןרַאפ ףמַאק
 .ץנעטסיזקע ריא רַאפ ףמַאק ןרעווש ַא טריפעג טָאה גנוטייצ יד

 -= טייז ןייא ןופ :טָארדַאב יז ןבָאה ןרָאטקַאפ עקיטרַאנדיײשרַאפ ייווצ
 תופידר יד -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ,רענעייל עריא ןופ טײקמערָא יד
 ,גנוריגער רעד דצמ

 לַאטיּפַאק םוש ןָא ןעמ טָאה גנוטייצ יד ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא
 ןיא יז ןעמ טָאה טקורדעג ןוא טצעזעג .יירעקורד רענעגייא ןַא ןָא ןוא
 ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,םָאר החּפשמ רעד ןופ יירעקורד רעד
 יד) 7 עיּפילָאװָאנ ףיוא עשרַאװ ןיא החּפשמ רעבלעז רעד ןופ ףיוה
 טַאהעג ןוא סרעגעלרַאפ עשידיי עטסּוװַאב ןעוועג רעירפ ןענעז סמָאר
 תילכת ןייק ןעוװעג טינ רעבָא זיא'ס .(ענליוו ןיא יירעקורד עסיורג ַא
 רעד טָאה ,יירעקורד רעדמערפ ַא ןיא גנוטייצגָאט ַא ןבעגעגסױרַא
 ןיא ןפַאשעג טָאה קעװצ םעד רַאפ טלעג סָאד .טפיוקעגּפָא יז ?דנוב;,
 .ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ בייהנָא ןיא םעדעמ רימידַאלוװ עקירעמַא
 ירעקורד עשיקנערפ-טלַא יד ןעמ טָאה ןרָאי עטסטנעָאנ יד ךשמב
 ןוא ץַאז-ןישַאמ וצ ץַאז-טנַאה ןופ ןעגנַאגעגרעביא זיא'מ .טריזינרעדָאמ
 .(ןישַאמ-קורד) עיצַאטָאר ערעסערג ןוא ערעסעב ַא טלעטשעגניירַא ךיוא
 -רַאפ רעד ,קעדַאלװ-ינרַאשט ךורב ןפלָאהעגטימ ךס ַא טָאה םעד ןיא
 זיא ,דנַאלסור ןיא ,רעירפ) "סטרעוורָאפ, רעקרָאי-וינ ןופ רעטלַאװ
 ןוא עטריזינרעדָאמ יד .(רעוט רעשידנוב רעוויטקַא ןַא ןעוועג רע
 רַאפ טעברַא ןָאט טנעקעג ךיוא טָאה יירעקורד עטרעטיירבעגסיוא
 .סעבַאגסיױא ערעדנַא

 ןוא ףױקרַאפ-ןסַאג ,ןטנענָאבַא ןופ -- תוסנכה עלַאמרָאנ יד
 ןופ תואצוה יד ןקעד וצ ףיױא טקעלקעג טינ טייוו ןבָאה -- ןסנָאנַא
 רעסיורג ַא ,ןשטנעמ עמערָא ןעוועג ןענעז רענעייל עריא .גנוטייצ רעד
 טנעקעג טינ גנוטייצ יד ייז ןופ ליפ ןבָאה .עזָאלסטעברַא ייז ןופ לייט
 ןבָאה רעדָא ןלַאז-ןעייל ןוא ןבולק יד ןיא טנעיילעג יז ןבָאה יז .ןפיוק
 ןוא רעפיוק עקידנעטשבלעז ןופ לָאצ יד .תופתושב גנוטייצ ַא טפיוקעג
 .עטצענערגַאב ַא ןעװעג םעד תמחמ זיא ןטנענָאבַא

 יד .עטצענערגַאב ַא ןעועג זיא ןסנָאנַא ןופ הסנכה יד ךױא
 רעד ןיא ןסנָאנַא ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,ןרוטנעגַא ערעייז רעדָא סעמריפ
 -סקלָאפ, רעד ןופ רענעײל עמערָא יד זַא ,טהנעטעג ןבָאה ,עסערּפ
 וצ טינ טניול רעבירעד ,טּפַארק-ףיוק ןייק טינ ןגָאמרַאפ ?גנוטייצ
 ,סעמריפ עטלייצעג ןעוועג זיולב ןענעז םַאנסיוא ןַא .ןסנָאנַא יד ןקורד
 -ףיש יד ןוא ןטכיש עמערָא יד ןופ םינוק יד טכוזעג ןבָאה סָאװ
 רעטעברַא ןופ ןענַאטשַאב זיא ןטנַארגימע בור סָאד לייוו ,ןטּפַאשלעזעג
 .ןשטנעמ-סקלָאפ עמערָא ןוא

 עכעלטע ףיוא -- ?ןבעגעג הצע ןַא ךיז ןעמ טָאה עשז ױזַא יװ
 .ערענעלק ןעװעג ןענעז לַאנָאסרעּפ ןופ ןענױל-סטעברַא יד .םינפוא
 רעד :עיצַאדַארג ַא ןעוועג ייברעד זיא'ס .ןעגנוטייצ ערעדנַא יד ןיא יו
 ייב רעטסנעלק רעד ,רעביירש יד ייב ןעוועג זיא דיישרעטנוא רעטסערג
 ןוא ןלָאצ וצ ןעוועג טינ ללכב זיא'ס ןעוו ןוא .רעקורד ןוא רעצעז יד
 רעדיוװ רעביירש יד ןענעז ,ןיול ןפיוא ןכָאװ ןטרַאװ טזומעג טָאה'מ
 רָאג ןיוש ןבָאה תובוח יד ןוא טיציפעד רעד ןעװ .עטצעל יד ןעוועג

 ךילרע (ףלַאװ שרעה) קירנעה
 ידנוב,, ןופ רעריפ

 "גנוטייצסקלַאפ ,, ןופ רָאטקַאדער

 -- ןעגנולמַאז-טלעג טימ ןפלָאהעגסױרַא ךיז ןעמ טָאה ,טקירדעג קרַאטש
 .דנָאפ-עסערּפ ןרַאפ עיצקַא ןַא טרימַאלקָארּפ טָאה'מ ...רענעייל יד ייב
 ףליה יד ןעמוקעגוצ זיא ,קיניײוו ןעוװעג ךָאנ זיא ץלַא סָאד ןעו ןוא
 עקירעמַא טכוזַאב רעריפ עשידנוב ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ .דנַאלסיוא ןופ
 ןופ דניירפ ןוא ןטסידנוב ןשיווצ ןבָאה ייז ּוװ ,רעדנעל ערעדנַא ןוא
 ןעועג זיִא יז ןופ לייט ַא סָאװ ,ןעגנולמַאז-טלעג טריפעגכרוד ידנוב,
 ןפלָאהעג טָאה ןעמַאװצ ץלַא סָאד .דנָאפ-עסערּפ ןרַאפ טמיטשַאב
 יד .?גנוטייצסקלָאפ רעד ןופ טעשזדוב ןקידלקַאװ םעד ןריסנַאלַאב
 ץנעטסיזקע יד זיא שימָאנָאקע זַא ,ליפעג ַא ןעוועג זיא ןרָאי עטצעל
 ."טרעכיזעג;, גנוטייצ רעד ןופ

 העּפשה יד טרעסערגרַאפ ךיז טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא
 ןוא ענעגא ענייז טקיטסעפרַאפ רעמ ךיז ןבָאה'ס ןוא "דנוב, ןופ
 יד ןסקַאװעג ךיוא זיא םעד טימ ןעמַאזוצ .סעיצַאזינַאגרָא עשיבורק
 ."גנוטייצסקלָאפ , רעד ןופ רענעייל לָאצ

 בצמ ןשימָאנָאקע ןופ גנורעסעברַאפ רעד ןיא לָאר עסיוועג ַא
 טלדנַאװרַאפ זיא גנומענרעטנוא יד סָאװ ,טקַאפ רעד טליּפשעג ךיוא טָאה
 יד ןופ טָאה רָאי קילדנעצ ןטשרע ןיא .וויטַארעּפָאָאק ַא ןיא ןרָאװעג
 עטשרע יד ןיא .תובוח גרַאב ַא טלמַאזעגנָא ךיז ןטיציפעד עקידרדסכ
 -ַאב ויא'ס .ךעלגערטרעדמוא ןרָאװעג עגַאל יד זיא ןרָאי רעקיסיירד

 (ת



 2 אלא ראיה ןשארג 10 זיירּפ

 גוט טאפ
 רעבָאטלָא 6 םער גָאטשרענָאד .עשרֶצח

 ומה זטטאטסאדטאס

 יירעקורד יד םעמתהראפ
 "גנוטייצסקלאפ ,ג,,רעד זופ

 טזמעג העש/ עכעלטע ןופ רטמ יא זיו טאר סע עכלעה .םערצאקסיפנַאק לַאצ יר טרעמרפ 5: -עײתעגסוא ךיז סָאה םייג רפטצעל רער חפ ךשמ ןיא
 }ןרעו טםעמחחיואפ ,הגנומיײצפקלַאפ, יר ייסשדעסא

 : ?ק רערעזס ןוַא רעײנ 8 ןעפסעג א םניא ןופ
 עלע טרַא ס אדַאכ סָאװ טימ ,טסינ דָאנ ןסייװ דיס יא ןעסטעג חא ייפ רער ןיא 11 בלַאה םורַא ןסכענ

 ןהתרגַאב טעז םָאירָאכימַאק":תרינער רעד } חי מ א סט -םָאקיגנו-ינער ץפ ץיסימַאק א -םלעה יר- ײרעקורר רער
 דרער ךז ריס ןלעװ סער ןגעה .גנטדרַאדַאפ ערנגנידר זיד -ןא חא סָארטײינַאמ ןופ לײטפַא"ירטסורניא ןיפ ןוַא טאירשפ
 הומ ונא טעװ םַאָר ,גנוולעב רעכעלטפירש רעד זפ זכי םעדעי ,ץלעקניח סערעי ןטסעמ וא .ןשרַאפ ,וקוס ןברהעג
 .חעװ םקישע תצ ןכוג זא םתכה יירעקורב רער ןיא לססעק םערעי א עלעפיירש
 "נפ ,מרילומרַאפ ןיד טסינ ןלַאז ןודמַאט יר יח רעבַא רַאט עדסיטַאק יר ךד טַאת ןשרַאּפ העש ןגלשדמרערנַא ןַא רָאנ
 ןמ וצ ַאר ןבָאה לט ׁש ,םכַאֿפ םער טשינ סָאר ס'עד עיצארשציניסרַא רער ןופ ןרעפיצ יב ןפ סעגיײא ןַא םנַאכ

 וג גויקושא (גאגוואצ 6 קגנ6נאוחועפ

 רעד ןופ יירעקורד יד טעמתחרַאפ טפָא ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ עשיליוּפ יד
 רעד ןופ בצמ ןלעירעטַאמ םעד טרעװשַאב טָאה סָאד ןוא "גנוטייצסקלָאפ ,
 ידכ ,סעיצקַא-למַאז עלעיצעּפס ןעוועג קיטיינ ןענעז םעד בילוצ .גנוטייצגנוטייצ

 ,גנוטייצ רעד ןופ ןעניישרעד ערעלוגער סָאד ןרעכיז וצ

 גוטס :טאפ
 רעדיוו טניישרעד
 ?גבוטייצסקלא , יד טרינ סײררעּביא םענעגנוװצעג ןכאנ

 טַארצּפַא- עיצַאכראפניא רעד .,טעּברא ריא ןיא ןסלײנ ךס א וײרצ
 ,רעשירַארעטיל ,רעשיטילאּפ -- ןלײטּפא עלַא ,טמאקלופרַצפ טרלח
 גנוגעװַאּב -רעטעברא עלַאנאיצַאנרעטניא ,טראכס ,אניק ,רעטַאעט
 .טרעסעּבעגסיֹוא ןּוא טרעטײרבעגסיוא זרעװ -- .ח .א .א

 עכעלגעט עשידיי עקיצ)ייא יד זיא -- 'גנוטייצסקלאפ,
 ןגנוטיײצ עשיטסילאיצאס

 *גנוטייצסקלאפ , יד טײרּפשרַאפ זוא טפיוק
 ס'304ו6587 864ישע4 8 00600/0166 ?דפ993) . םימׂש ,סו ש6וו*, שגנמש א 710 /סו!קוס

 ץרעה .ש .י

 -טריוו רעד ןיא גנורעדנע עלַאקידַאר ַא ןכַאמ וצ ןרָאװעג ןסָאלש
 טקריוװעגסיוא ךיז טָאה סָאד ןוא ,טײקשיטַאבעלַאב רעכעלטּפַאש
 .הבוטל

 ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה "דנוב, ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד
 ןצנַאג ןופ וויטַארעּפָאָאק רעד ןוא תובוח עקידרעירפ עלַא ןלָאצוצסױא
 טָאה -- עיצַארטסינימדַא ןוא יירעקורד ,עיצקַאדער ןופ -- לַאנָאסרעּפ
 רעד ןופ גנוריפ רעכעלטפעשעג רעד רַאפ תוירחא יד ןעמונעגרעביא
 ןענעז ,רעטעברַאטימ עריא ןוא עיצקַאדער רעד ךייש סָאװ .גנוטייצ
 טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .ןרָאװעג טכַאמעג טינ ןעגנורעדנע םוש ןייק
 םעד ןעמיטשַאב וצ טכער ןייז ןטלַאהעגניײא רעטייוו טָאה "דנוב , ןופ
 סעינילטכיר ענײמעגלַא יד ןוא עיצקַאדער רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ
 יד ןרינַאס וצ ןזיװַאב טָאה וויטַארעּפָאָאק רעד .גנוטייצ רעד ןופ
 עשידיי ערעדנַא יד ךיוא ,בגא .גנומענרעטנוא רעד ןופ טפַאשטריװ
 .ןוויטַארעּפָאָאק ןופ םעטסיס םוצ ןעגנַאגעגרעביא ןענעז ןעגנוטייצ

+ 

 ןעוװעג ןענעז גנוטייצ רעד ןופ םויק ןרַאפ רעכעלרעפעג ךס ַא
 ןבָאה ןעגנוריגער .םישזער ןקידנשרעה ןופ תושיגנ ןוא תופידר יד
 ןטלַאה ןופ םעטסיס רעד ךיז טָאה ןטיבעג טינ רעבָא ,ןטיבעג ךיז
 טכַאמ-סגנוריגער יד סָאװ ,ץלַא ןקירדרעטנוא ןוא םיוצ ןיא עסערּפ יד
 עלַא .טייקכעלטנפע רעד וצ ןיײגרעד לָאזס זַא ,טלָאװעג טינ טָאה
 רעבָא ,רוזנעצ רעד ןופ החגשה רעד רעטנוא ןעוועג ןענעז ןעגנוטייצ
 ליפ ױזַא טינ טָאה -- עשידיי ייס ,עשיליוּפ ייס --- יז ןופ ענייא ןייק
 יד יװ ,טײקלענָאיציזָאּפָא רַאפ זיירּפ ןרעייט ַאזַא טלָאצעג ןוא ןטילעג
 .גנוטייצגָאט עשידנוב

 ַא זיא ןוא לָאמ רעטרעדנוה ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא גנוטייצ יד
 ןעמ טָאה טלָאמעד .ןעניישרעד וצ ללכב ןרָאװעג ןטָאברַאפ לָאמ קילדנעצ
 .ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא רעטנוא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא יז

 ןביוהעגנָא גנוטייצגָאט יד טָאה "ןעגַארפ סנעבעל/, ןעמָאנ ןרעטנוא
 1919 רַאונַאי ןט-18 םעד ןיוש .1918 רעבמעצעד ןט-6 םעד ןעניישרעד
 ,עיצקַאדער יד טעמתחרַאפ ,גנוטייצ יד טלעטשעגּפָא גנוריגער יד טָאה
 רַאטערקעס-עיצקַאדער םעד טריטסערַא ,יירעקורד ןוא עיצַארטסינימדַא
 15 ךרעב ןוא ןַאמדלעפ לארשי רעטלַאהכוב םעד ,ןַאמלוש רָאטקיװ
 .מונ ,?טייצ רעזנוא, ,ןַאמדלעפ .י) לַאנָאסרעּפ-רעקורד ןופ רעטעברַא
 ןביױהעגנָא רעדיוו טָאה גנוטייצ יד .(קרָאי-וינ ,1969 יאמ--לירּפַא 54
 יד טָאה 1920 ץרעמ ןט-23 םעד .1919 רַאונַאי ןט-21 םעד ןעניישרעד
 .גנוטייצ יד ןטָאברַאפ גנוריגער

 ןײגסױרַא ןביוהעגנָא טרָא ריא ףיא טָאה רעטעּפש גָאט ַא טימ
 ןט-28 םעד ןיוש רעבָא ,"עמיטש-רעטַייברַא; ןעמָאנ ןרעטנוא גנוטייצ יד
 דעד ןופ לַאקָאל םעד .ןטָאברַאפ יז ךיוא גנוריגער יד טָאה 1920 לירּפַא
 רָאטקַאדער ןכעלטרָאװטנַארַאפ םעד ןוא טעמתחרַאפ ןעמ טָאה עיצקַאדער
 .טריטסערַא ךעשזָא (יצירואמ) השמ

 גנוטייצ יד זיא 1920 יאמ ןט-13 םעד ןזיב לירּפַא ןט-29 ןופ



 1939--1918 "גנוטייצסקלָאפ,

 רעזנוא, ,"גָאט-רעטיײברַא; : ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא רעטנוא סױרַא גָאט ןדעי
 ןוא "ןעגַארפ-רעטעברַא; ,"גָאט-רעטעברַא רעיינ, ,"גָאט רעיינ, ,"גָאט,
 יז טָאה 1920 ילוי ןט-8 םעד זיב יאמ ןט:14 ןופ .ןעמענ ערעדנַא
 טָאה יז ךיוא ."עמיטש-רעטיײברַא עיינ, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןיוש
 -עיצקַאדער םעד ,ןטָאברַאפ ןרָאװעג זיא יז :לרוג ןבלעז םעד טַאהעג
 ןכעלטרָאװטנַארַאפ םעד ןוא טעמתחרַאפ גנוריגער יד טָאה לַאקָאל
 זיא רעטעּפש גָאט ַא טימ .טריטסערַא ןעמ טָאה קנופ לדוי רָאטקַאדער
 ילוי ןט-16 םעד .?ןעגַארפ-גָאט; ןעמָאנ םעד רעטנוא סױרַא גנוטייצ יד
 םעד ךָאנ רעבָא ,"טייצ יד, ןופ רעמונ רעטשרע רעד סיױרַא זיא 0
 ןעמ טָאה 1920 ילוי ןט-27 םעד .טָאברַאפ ַא ןעמוקעג זיא גָאט ןבלעז
 רעמונ ןטירד ןכָאנ רעבָא ,?ןעגַארפ-טייצ; טימ ווּורּפ ַא טכַאמעג רעדיוו
 עכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןוא ןטָאברַאפ עבַאגסיוא עקיזָאד יד ךיוא ןעמ טָאה
 .טרינרעטניא ,שַאילע עינַאמ ,ןירָאטקַאדער

 .ךעלגעמ טינ ןעוועג ןיוש זיא גנוטייצגָאט יד ןבעגסױרַא רעטייוו
 רעטרעדנוה ,תופידר עסיורג ןופ ןטילעג ללכב טָאה גנוגעווַאב עשידנוב יד
 ןיא ןטלַאהעג ,טריטסערַא רָאי םענעי ןיא ןעמ טָאה רעוט עשידנוב
 עגנַאל ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס .ןרעגַאל-סגנורינרעטניא רעדָא תוסיפת
 טָאטשנַא .גננוטייצגָאט רעשידנוב רעד ןופ ןעניישרעד ןיא הקספה
 -עגסױרַא סעיצַאקסיפנָאק עטּפָא ןוא ןטייקירעוװש עסיורג טימ זיא ריא
 ןוא רעטעלב-שדוח ,רעטעלבנכָאװ -- עסערּפ עשידָאירעּפ ַא ןעגנַאג
 .ןטפעה-למַאז

 ןט-1 םעד טשרע ןײגסױרַא ןבייהנָא טנעקעג טָאה גנוטייצגָאט יד
 זיא סָאװ ,"גנוטייצסקלָאפ; ןעוועג זיא ןעמָאנ ריא .1922 רעבמעטּפעס
 זיא ןוא טַאלבנכָאװ ַא יו סױרַא 1921 רעבמעווָאנ ןט-25 םעד טניז
 םימי-תוכירא ןייק טָאה יז ךיוא .ךָאװ ַא לָאמ 2 ןענישרעד 15 רעמונ ןופ
 .ןרָאװעג ןטָאברַאפ יז זיא 1923 לירּפַא ןט-18 םעד .טַאהעג טינ

 עיינ יד; ןזיװַאב ךיז טָאה ,לירּפא ןט-19 םעד ,רעטעּפש גָאט ַא טימ
 םעד -- ןטלַאה טנעקעג טינ ךיז יז טָאה שדוח ַא יװ רעמ רעבָא ,"טייצ
 סױרַא זיא ריא ךָאנ .טלעטשעגּפָא יז גנוריגער יד טָאה 1922 יאמ ןטס8

 ."טייצ רעזנוא, לָאמ ןייא
 -סקלָאפ רעזדנוא? ןעוועג זיא טייק רעד ןיא גניר רעקידרעטייוו רעד

 ןוא 1923 יאמ ןט-23 םעד ןײגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,"גנוטייצ
 םעד .1926 רַאונַאי ןט-15 ןזיב ךַאלפרעביוא רעד ףיוא ןטלַאהעג ךיז
 ."גנוטייצסקלָאפ, רעמונ ןייא סױרַא זיא רַאונַאי ןטײ7

 רעד ןופ ןעמָאנ רעטצעל רעד ןעוועג זיא "גנוטייצ-סקלָאפ עיינ,

 ןשא'ג 15 ןײרּפ

 עי
 : בי רפססלע אט טי יו 3
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 ןט-18 םעד סױרַא זיא רעמונ רעטשרע רעד .גנוטײצגָאט רעשידנוב
 םגה .ףוס עמַאס ןזיב ןטלַאה וצ ןבעגעגנייא ןיוש ךיז טָאה ריא .1926 רַאונַאי
 ַא טַאהעג ךיוא ןכָאװ 2 רעביא טָאה יז .ןרָאװעג טריקסיפנָאק טּפָא זיא יז

 צי יו
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 נוריגער יד טָאה 1932 רעבָאטקָא ןט-5 םעד .סייררעביא םענעגנּוװצעג

 כַאמעג ךעלגעממוא ןוא גנוטייצ רעד ןופ יירעקורד יד טעמתחדרַאפ

 /מוקעג זיא גנוריגער רעד ןופ הזגור יד .ןעניישרעד ןענעק לָאז יז

 עשיטסי לַאיצָאס ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא טייצ רענעי ןיא סָאװ ,םעד ןופ

 ."עננעיזדָאצ ָאמסיּפ, --- ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ-גָאטימכָאנ
 -סיוא עקידתופתושב ַא ןעוועג זיא סָאד .(''?גפתמס 604216006")

+= +: 

 ,ןַאמלוש רַאטקיװ
 (יקסווָאדַאש םייח לארשי)
 עיצקַאדער ןופ רַאטערקעס

 טָאה יז .(סעצווָאסעּפעּפ) ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ ןוא ןטסידנוב ןופ עבַאג
 יד .קיטילָאּפ-סגנוריגער רעד וצ גנולעטש עשיטירק ףרַאש ַא ןעמונרַאפ
 ןלָאז ןטסילַאיצָאס עשידיי זַא ,טלָאװעג טינ ןפוא םושב טָאה גנוריגער
 .ןעגנומיטש עלענָאיציזָאּפָא ןקעוו טרָאד ןוא סַאג רעשיליוּפ רעד וצ ןדער
 רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא גנוטייצ עשיליוּפ יד תויה
 ןרידיוקיל ןופ געוו םעד ןבילקעגסיוא גנוריגער יד טָאה ,יירעקורד
 סָאװ ,עיסימָאק-סגנושרָאפסיוא עשינכעט ַא טקישעגּפָארַא טָאה יז .יז
 ןט-22 םעד טשרע .יירעקורד רעד ןיא ןרעלעפ ןענופעג טשרמולכ טָאה
 ןביײהנָא טנעקעג רעדיוװ "גנוטייצסקלָאפ עיינ, יד טָאה 1922 רעבָאטקָא
 .ןעניישרעד

 10 ןופ ךשמב ןוא -- עטצעל יד ןייז וצ טרעשַאב ןעוועג זיא ריא
 ךיז טָאה'ס ןעװ ,עשרַאװ ןיא גנוטיײצ עשידיי -- עקיצנייא יד געט
 רעטצעל רעד .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןברוח רעד ןבױהעגנָא
 ןיא רוּפיכ-םוי ברע -- 1939 רעבמעטּפעס ןט-22 םעד סיױרַא זיא רעמונ
 רעקידרעטייוו ַא .עשרַאװ טָאטש רעטרידרַאבמָאב ןוא רעטרעגַאלַאב רעד
 גנורעטשעצ רעד בילוצ לייוו ,ןײגסױרַא טנעקעג טינ ןיוש טָאה רעמונ
 םָארטש רעשירטקעלע ןייק ןעוועג טינ רעמ זיא עינוװָארטקעלע רעד ןופ

 (ת !="
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 ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד) ןישַאמ-עיצַאטָאר יד ןביירט וצ
 געט 10 טימ ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא ןעגנורידרַאבמָאב יד בילוצ
 םעד ,"גנוטייצסקלָאפ, :ןײטשרעפּפוק .ה) הנשה-שאר ברע -- רעירפ
 .(עשרַאװ ,1947 רעבמעווָאנ ןט5

 צ+

 רעד דצמ ןענעז סעיצַאקסיפנָאק ןוא ןטָאברַאפ עקילָאמליּפ יד
 רעלענָאיציזָאּפָא רענײמעגלַא רעד ףיוא עיצקַאער ַא ןעוועג גנוריגער

 יקסווַאסַאק רימידאלוו

 טנעדנַאּפסערַאק -- בײהנָא ןופ
 -- רעטעּפש ; ןילרעב ןיא
 עשרַאװ ןיא דילגטימ-.דער

 עצנַאג טריקסיפנָאק טָאה רוזנעצ יד .גנוטייצ רעד ןופ גנולעטשנייא
 בילוצ ןעמוקעג ןענעז סעיצַאקסיפנָאק ליפ .ייז ןופ ןלייט רעדָא ןעלקיטרַא
 סעיסערּפער טימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה'ס רעדָא .העידי "ערשכיטינ, ַא
 .גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד יבגל רעדָא ,טפַאשרעטעברַא רעד יבגל
 רע-30 יד ןיא טרעמרַאפ קרַאטש ךיז ןבָאה ןימ ןטצעל ןופ סעיצַאקסיפנָאק
 יס ,ןדיי יד יבגל קיטילָאּפ-סגנוריגער עכעלטנייפ יד ייס ןעװ ,ןרָאי
 .רעפרַאש ןרָאװעג ןענעז ןסעצסקע עשידיי-יטנַא עשינַאגילוכ יד

 יד "גנוטייצסקלָאפ, רעד רַאפ ןעוועג ןענעז 1938--1936 ןרָאי יד;
 1937 רָאי ןופ ךשמ ןיא .עטכישעג רעצנַאג ריא ןיא טייצ עטסרעטיב
 1937 רַאורבעפ ןיא .80---70 לָאמ ַא ןרָאװעג טריקסיפנָאק גנוטייצ יד זיא
 ,לָאמ 10 -- 1937 יאמ ןיא ,ןרָאװעג טריקסיפנָאק לָאמ 6 גנוטייצ יד זיא
 זיא גנוטייצ יד ןעוו ,געט ןעוװעג .ווזַאא לָאמ 11 -- 1927 ינוי ןיא
 זיא גנוטייצ יד ןעוו ,ןכָאװ ןעוועג ...לָאמ ייווצ ןרָאװעג טריקסיפנָאק
 ןט-16 ,ןט-15 םעד :ליּפשייב םוצ .גָאט ךָאנ גָאט ןרָאװעג טריקסיפנָאק
 עשיטילָאּפ רַאפ גנוטייצ יד טריקסיפנָאק טָאה'מ ...ינוי ןט-18 ןוא ןטטס7
 ןגעו סעינ רַאפ ,ןרָאפנעמַאװצ ןופ סעיצולָאזער רַאפ ,ןעלקיטרַא
 -טָאטש ןיא רענעמטַאר עשידנוב ןופ סעדער רַאפ ,ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ

 ץרעה .ש .י

 ,ןפורפיואייַאמ רַאפ ,ןטסערַא עטריפעגכרוד ןגעוו תועידי רַאפ ,ןטַאר
 רַאפ ,ןעגניטימ עשיטילָאּפ ןופ ןטכירַאב רַאפ ,ןטכיזרעביא-עסערּפ רַאפ
 ןריקיטירק רַאפ ,עינַאּפש ןיא ןטסילַאיצָאס יד ןּפָאװ ןפיוקרַאפ וצ ןרעדָאפ
 ,414 'ז ,ייווצ דנַאב ,"רבע ןטנעָאנ ןופ, ,ץרַאװש .ּפ) וו"זַאא ןרעלטיה
 .(1956 קרָאי-וינ

 ןעמונעגוצ יײצילַאּפ יד טָאה ,ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא רעמונ ַא ןעוו
 ןיא) ןּפַאכ טנעקעג ייז טָאה יז רָאנ ּוװ ,ןרַאלּפמעזקע עטקורדעגּפָא עלַא
 .(רעפיוקרַאפ-ןסַאג יד ייב ךיוא יוװ ,טסָאּפ ןוא ןַאב רעד ףיוא ,יירעקורד רעד
 עסייו טימ עגַאלפיוא עטייוצ ַא טקורדעגּפָא ןעמ טָאה לַאפ ַאזַא ןיא
 טָאה ןטייצ עסיוועג ןיא .לַאירעטַאמ ןטריקסיפנָאק ןופ טרָא ןפיוא ןקעלפ
 ןיא ןרינָאפעלעט רעירפ טגעלפ יז .םעטסיס םעד ןטיבעג רוזנעצ יד
 רעבָא ביוא .ןבעג טינ לָאז'מ תועידי עכלעוו ןגָאזנָא ןוא סעיצקַאדער יד
 טריקסיפנָאק טרָאפ הביס רערעדנַא ןַא רעדָא לקיטרַא ןַא בילוצ טָאה'מ
 וקעלפ עסייוו ןָא גנוטייצ יד ןזָאלסױרַא ןסייהעג ןעמ טָאה ,גנוטייצ יד
 רעד ךָאנ עגַאלפיױא עטייװצ ַא זיא'ס זַא ,טפירשפיוא רעד ןָא ןוא
 סעיצַאקסיפנָאק עטּפָא יד זַא ,טלָאװעג טינ טָאה רוזנעצ יד .עיצַאקסיפנָאק
 .ןגיוא יד ןסייר ןלָאז

 יו ,גנוטַײצ רעד ןיא טעברַאעג בָאה'כ סָאװ ,רָאי 17 יד ךשמב
 זיא ,גָאטײב ןטייז יד ןלעטשפיונוצ םייב רעדָא רָאטקַאדער-טכַאנ ַא
 רעד טימ גנודניברַאפ ןיא ןייז וצ גָאט ןדעי טעמכ ןעמוקעגסיוא רימ
 טינ לָאזמ תועידי ערעסָאװ טרינָאפעלעט ןבָאה ןרָאזנעצ יד .רוזנעצ
 ןיא) ןעמענסיורַא ףרַאד'מ סָאװ ,ןגָאז עיצַאקסיפנָאק ַא ךָאנ ןוא ןבעג
 טָאה יז זַא ,קיליוזיב יױזַא ןעװעג רוזנעצ יד זיא ןטייצ עסיוועג
 טָאה'מ סָאװ ,ןייז עידומ טימ טיצ עגנַאל ַא רעײז ןטלַאהעגפיוא
 .(עגַאלפיוא עטייווצ ַא ןזָאלסױרַא ןענעק טינ לָאז'מ ידכ ,טריקסיפנָאק
 ערעייז ןבעגעג סעיצקַאדער עשידיי יד ןיא ןבָאה ,ןלַאפ-םַאנסיוא ץוחַא
 ןעמוקעגסיוא טייצ רעד רַאפ זיא רימ .ןרָאזנעצ עשידיי יד ןעגנוזייװנָא
 ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה םינּפ-לא-םינּפ רעבָא ,ייז ןופ יירד טימ ןָאט וצ ןבָאה
 .ייווצ טימ לָאמ קיצנייא ןייא זיולב

 ךיא בָאה 1923 ןופ .קָאבניטש לאינד ןעװעג זיא ןטסגנעל םוצ
 םיא ןעזעג רעבָא ,שינָאפעלעט םיא טימ טדערעג גָאט ןדעי טעמכ
 -סגנוריגער רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעג ןיב'כ ןעוו ,1928 ןיא טשרע ךיא בָאה
 טָאה רעטמַאַאב רעד .סַאּפ ןשידנעלסיוא ןַא ןעמענסױרַא טַאירַאסימָאק
 ןיב'כ זַא ,גנוקיטעטשַאב ַא ךָאנ רָאזנעצ ןשידיי םוצ טקישעגניײרַא ךימ
 ןעו .(לָאצּפָא ןכיה םעד ןופ טײרפַאב טָאה סָאד) טסילַאנרושז ַא
 ,ָא :ןפורעגסיוא רע טָאה ,ןיב'כ רעװ טסּוװרעד ךיז טָאה קָאבנײטש
 סעּפע ךייא טימ ליוו'כ ,ָאד טנעז זיא סָאװ טוג ?ץרעה סע טנעז ריא
 -סקלָאפ, רעד ןגעוו סעומש ַא רימ טימ טריפרַאפ טָאה רע ןוא .ןדער
 גנורעפטנערַאפ רעטשרמולכ ןופ ןָאט ַא ןיא רע טָאה ןביױהעגנָא .?גנוטייצ
 .גנוטייצ רעשידיי ַא ןדָאש טגנערב ןוא תורצ ןָא טוט רע סָאװ ,םעד רַאפ
 ןופ ןוויטקעריד יד ןריפסיוא ךָאד ןומ רע ?ןָאט רע ןעק סָאװ רעבָא
 סָאװרַאפ .אפוג עיצקַאדער יד זיא ץלַא ןיא קידלוש .טכַאמ רערעכעה רעד
 ןדָאש ןלעירעטַאמ ןופ עגַארפ ַא זיולב טינ זיא'ס ?טינ ךיז יז טמיוצ
 ...ןדיי רַאפ טוג טינ ללכב זיא'ס רָאנ ,טדייל גנוטייצ יד סָאװ



 1939--1918 "גנוטייצסקלָאפ,

 ַא ןיא םיא טימ ןזָאלוצנײרַא ךיז קעווצ ןייק טַאהעג טינ טָאה'ס
 ןרעפטנע טימ טצענערגַאב ךיז רעבירעד בָאה'כ .חוכיוו ןלעיּפיצנירּכ
 ןגָאז ןזומ רימ ןוא ןענעז רימ סָאװ ןייז וצ ןרעהפיוא טינ ןענעק רימ זַא
 .קיטיינ ןוא קיטכיר רַאפ ןטלַאה רימ סָאװ ,סָאד

 ,שטיועקמיש לאומש ר"ד .,רָאזנעצ ןשידיי ןקידרעטעּפש םעד
 ףיוא טנעגעגַאב ךיא בָאה ,ןזיירק עשיטסינויצ ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ
 ,רבה ַא סניימ .1939 רעבמעטּפעס ןיא טשרע קילעפוצ סַאג רעד
 עכעלגעט ןרָאי ךָאנ .טלעטשעגרָאֿפ םיא טָאה ,טנעקעג םיא טָאה סָאװ
 -נעווטיונ םוש ןייק ןעוועג טינ ןיוש טציא זיא ןכערּפשעג עשינָאפעלעט
 עקידנענערב ןופ טלגנירעגמורַא .םינינע-רוזנעצ ןגעוו ןדער וצ טייקיד
 סעבמָאב-טפול עשטייד ןופ לגָאה ַא רעטנוא ,רעזייה עקידנלַאפנייא ןוא
 יד טיירגעגוצ טלָאמעד רעטעברַאטימ יד ןבָאה ,ןלױק-ןטַאמרַאה ןוא
 טָאטשטּפיוה רעד ןיא ?גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ ןרעמונ עטצעל עמַאס
 .ןלוּפ םענעסירעצ ןוא ןטקיטולבעצ ןופ

 .ןפָארטעג טינ ךיז לָאמניײק ךיא בָאה ,.מ .י רָאזנעצ ןטירד םעד טימ
 עכעלטסירק יד ןיא ןוא קיטנוז -- רעטערטרַאפ ַא זיולב ןעוועג זיא רע
 .(יצילָאּפ-םייהעג) "?עוויסנעפעד, רעשיליוּפ רעד ןיא ריציפָא ןַא .תואגח
 ןייק ןעװעג טינ רעבָא זיא ץלַא סָאד .דמושמ ַא ןעוועג ךיוא .מ זיא
 סע טָאה רע ."גנוטייצסקלָאפ, רעד תובוט ןָאט לָאז רע זַא ,העינמ

 ןעמוקַאב טָאה .מ ןעװ .גנונױלַאב-טלעג רעקירעהעג ַא רַאפ ןָאטעג
 ןעגנולקעגנָא ךייל ג רע טָאה ,ןרַאלּפמעזקע עטקורדעג עטשרע יד
 ףכַאז ענעפירט ןַארַאפ סעּפע זיא'ס יצ טגערפעג ןוא עיצקַאדער ןיא
 .רשיו רשכ זיא ץלַא זַא ,טרעכיזרַאפ ,ךיז טײטשרַאפ ,םיא טָאה'מ
 טיײקצרוק רעד בילוצ ,טינ רעכיז רע טָאה גנוטייצ יד טנעיילעגרעביא
 ַא ןעװעג זיא רע סָאװ םעד בילוצ ןוא ,טייצ רענעפָאלעגּפָא רעד ןופ
 לָאמניײק זיא רע סָאװ ,םעד בילוצ ךיוא יו ,שידיי ןופ רענעק רעכַאװש
 .רעטכינ ןעוועג טינ

 דיי ףיוא ןלַאפנָא עשינַאגילוכ יד ןעוו ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא
 טגעלפ ,הנידמ-תכמ ַא ןרָאװעג ןענעז ,"ןסעצסקעא ענעפורעג ױזַא יד
 ,ןגייוושרַאפ לָאז'מ זַא ,סעיצקַאדער יד ןיא ןרינָאפעלעט טפָא רוזנעצ יד
 בילוצ ךיוא .ןלױּפ ןופ םינּפ סָאד דנַאלסיױא ןיא ןצרַאװשרַאפ ייז לייוו
 לָאז'מ זַא ,טלָאװעג טינ גנוריגער יד טָאה םימעט עשיטילָאּפ-ךעלרעניא
 סָאד זַא ,טניימעג טָאה יז .ןדיי ףיוא ןלַאפנָא יד ןגעוו ןביירש ליפוצ
 רעדער-לימ יד ףיוא רעסַאװ ןיא ןרעװ טלדנַאוװרַאפ ןעק טולב עשידיי
 -ַאזינַאגרָא עשיטסישַאפ-לַאקידַאר ןוא סעקעדנע עלענָאיציזָאּפָא יד ןופ
 סעילַאװכ יד ףיוא ןגָארטרעד וצ ךיז טבערטשעג ןבָאה סָאװ ,סעיצ
 'ד טָאה תועידי לײט ַא .רעדור-סגנוריגער םוצ םזיטימעסיטנַא ןופ
 ןבעגעג ָאי טָאה'מ ביוא .טינ -- לייט ַא ןוא טזָאלעגכרודַא ָאי רוזנעצ
 .טריקסיפנָאק ןעגנוטייצ יד ןעמ טָאה ,ןלַאפנָא עסיוועג ןגעוו ןטכירַאב

 טייצ עגנַאל ַא טָאה "גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ עיצקַאדער יד
 יװ ,דנַאל ןיא "ןסעצסקע; יד ןגעוו תועידי יד :ןעװעג גהונ ךיז יוזַא
 -עגפיונוצ ךָאװ רעד ןופ ךשמב יז טָאה ןכַאז ?ענעפירט, ערעדנַא ךיוא
 טָאה'ס ןכלעוו ףיוא ,רעמונ-קיטנָאמ ןיא טשרע ןבעגעגניירַא ןוא טלמַאז
 .טעברַאעג טוג סע טָאה רָאי עכעלטע .מ רָאזנעצ רעד החגשה טַאהעג

 ךיז יײב טקורדעגרעביא רעטעּפש גָאט ַא טַימ ןבָאה תועידי עסיוועג
 עשיקעדנע יד ןָאטעג ךױא סע טָאה עשידיי ץוחַא .ןעגנוטייצ ערעדנַא
 טַאהעג יז טָאה ,עסערּפ עשידִיי יד יװ ,םימעט ערעדנַא בילוצ .גנוטייצ
 טָאה יז .ןרעװ םסרופמ ןלָאז ןדיי ףיוא ןלַאפנָא יד זַא ,סערעטניא ןַא
 ןייז וצ .טעטש ערעדנַא רַאפ גנוגערנָא ןַא ןייז לָאז'ס ידכ ,ןָאטעג סע
 ד ןופ רוקמ םעד ןבעגעגנָא יז טָאה ,עיצַאקסיפנָאק ַא ןופ ועכיז
 רעשיקעדנע רעד ןיא טָאה גָאט ןסיועג ַא ןיא .?גנוטייצסקלָאפ;
 -נערָא) רֶא ישזעי רעטעברַאטַימ ריא ןופ לקיטרַא ןַא ןזיװַאב ךיז גנוטייצ
 טַימ (רעצעה רעשיטַימעסיטנַא ןוא דמושמ רעטסּוװַאב ַא -- ןייטש

 (רענרומכ) יקסנישטשעל ףסוי
 "גנוטייצסקלָאפ , ןופ דילגטימ-..דער

 רעד יבגל גנערטש ױזַא זיא רוזנעצ יד סָאװרַאפ ,תונעט ערעווש
 -נוב רעד וצ לַארעביל ױזַא זיא יז תעב ,עסערּפ רעשילױּפ-לַאנָאיצַאנ
 טריגעליווירּפ ,סע טסייה ,גנוריגער יד .גנוטייצ רערענָאיצולָאװער רעשיד
 -כיזרָאפ ךס ַא ןייז טזומעג ןיוש ןעמ טָאה םעד ךָאנ ."גנוטייצסקלָאּפ, יד
 -ָאברַאפ םעד טריקסַאמ רעמ ןרעמונ-קיטנָאמ יד ןיא ןבעג ןוא רעקיט
 .ליפ ױזַא טינ ןוא לַאירעטַאמ םענעט

 ןלעירעטַאמ ןסיורג ןעװעג םרוג ןבָאה סעיצַאקסיפנָאק עטפָא יד
 רעד ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד טכַאמעג רערעווש ליפ ךָאנ ןוא ןדָאש

 -נַארט ןוא קורד ,ריּפַאּפ ןופ ןטסָאק עטלּפָאט ןעוועג ןענעז'ס .גנוטייצ
 עיצַאקסיפנָאק ַא תעב גנוטייצ יד זיא ץניוװָארּפ רעד ףיוא .טרָאּפס
 םעד טרעדינעגּפָארַא טָאה סָאװ ,רעטעּפש גָאט ַא טימ ןעמוקעגנָא

 טימ טנגונגַאב ךיז רוזנעצ יד טָאה ןלַאפ בור ןיא .ףיוקרַאפ-לצנייא

 ךיוא רעבָא ןענעז'ס .ןָאטעג טינ טירש ערעטייוו ןוא עיצַאקסיֿפנָאק רעד

 .טכירעג ןיא ןבעגעגרעביא ןינע םעד טָאה יז ןעוו ,ןלַאפ לָאצ ַא ןעוועג

 רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,רָאטקַאדער ןלעיציפָא ןגעק

 רָאג רעבָא ,רבח:ייטרַאּפ ַא ןעװעג סע זיא דימת) טכַאמ-הכולמ רעד

 ַא ןרָאװעג טריפרַאפ זיא ,(גנוטיײצ רעד ןופ רעטעברַאטימ ַא ןטלעז



 ןציזּפָא טפרַאדעג ןוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ עקַאט ןענעז לייט .סעצָארּפ

 .הסיפת ןענימרעט

 רעטעברַאטימ יד

 ןיא ןייז טזומעג טָאה גנוטייצ רעד ןופ גנוטכיר ענײמעגלַא יד
 עלַאיצַאס ןוא עשיטילָאּפ ןיא "דנוב,, ןופ ןעגנולעטשנייא יד טימ םכסה
 ןבָאה גנוטייצ יד .םינינע עשידיי ןיא ךיוא ױזַא ןוא ןעמעלבָארּפ
 ןיא ןדישרַאפ ןעוועג ןענעז ייז ןוא ,ןשטנעמ עקידעבעל טכַאמעג רעבָא

 ךעשזַא (יצירוַאמ) השמ
 "גנוטייצסקלָאפ,, ןופ דילגטַימ-.דער

 ייב .ןעגנוריסערעטניארַאפ ,ןשינעטנעק ,גנואיצרעד ,רעטקַארַאכ רעייז
 -נדישרַאפ ַא ןעוועג ךיוא זיא טייקכעלטייהנייא רעשיגָאלָאעדיא רעד
 .עיצַאטערּפרעטניא וליפא ןוא ליטס ,ךַארּפש ןיא טײקיטרַא

 יד .סעירָאגעטַאק עכעלטע ןופ ןעװעג ןענעז רעטעברַאטימ יד
 ירד ןופ עיגעלָאק-עיצקַאדער ַא טַאהעג טָאה החגשה ענײמעגלַא
 ."דנוב, ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טמיטשַאב טָאה גניליירד םעד
 קילדנעצ ייווצ יד ןיא .רַאטערקעס-עיצקַאדער ַא ןעוועג זיא םעד ץוחַא
 רָאטקיװ טריפעגסיוא קידנעטש רַאטערקעס ןופ טמַא םעד טָאה רָאי
 .ןַאמלוש

 :עיגעלָאק-עיצקַאדער ןיא ןעוועג ןָאזרעּפ 7 ןענעז טייצ רעד ךשמב
 -שעל ףסוי ,ךילרע קירנעה ,שטיװעלַאכימ שינייב ,םעדעמ רימידַאלוװ
 -- ןטסגנעל םוצ .סעדָאה קיווייל ,רענפעש ךורב ,רעסַאװ ריאמ ,יקסנישט
 העּפשה ןייז ןוא ךילרע קירנעה ןעוועג זיא -- טייצ עצנַאג יד טעמכ
 .ןטסקרַאטש םוצ ןעוועג זיא

 יד ןיא טולָאסבַא ןעוועג זיא עיצקַאדער רעד ןופ גנוקריוו יד
 טמיטשַאב ךיוא טָאה יז .גָאט ןדעי ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןעלקיטרַא-טייל
 לָא'מ ןעלקיטרַא ערעסָאװ ןוא רעטעברַאטימ יד ןייז ןלָאזס רע

 רעבָא זיא ןטַײז-סגנוטייצ יד ןופ בור סָאד .ןרעמונ יד וצ ןטיירגוצ
 :לַאירעטַאמ ןלעוטקַא ןקיטרַאנדישרַאפ ַא טימ ןרָאװעג טליפעגסיוא
 ןופ ,דנַאל ןופ ,טלעװ רעד ןופ ןסעיינ יילרעלכ ,ןעגנוריסַאּפ ,ןטכירַאב
 -רַאפעגוצ ןיוש ןבָאה סָאד .גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןופ ,ןבעל ןשידיי
 .לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער רעקידנעטש רעד ,רעטעברַאטימ ערעדנַא יד טקיט
 לַאירעטַאמ ןקירעהעג םעד ןביילקוצ ןיא טכער עטיירב טַאהעג ןבָאה יז
 יז ןבָאה סָאמ רעסיורג ַא ןיא .ןעזנייא רעייז טיול םיא ןטעברַאַאב ןוא
 ןוא גנוטַייצ רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד טמיטשַאבטימ ןפוא ַאזַא ףיוא
 .םִינּפ רַיא ןרימרָאפסױא ןפלָאהעגטַימ

 טעברַא-גנוטייצ יד ןכלעוו יב ,לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער םעד ץוחַא
 טקילַײטַאבטימ ךיז ןבָאה ,גנוקיטפעשַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד ןעוועג זיא
 לייט .ןטנעדנַאּפסערָאק ןוא רעביירש -- רעטעברַאטימ ערעדנַא ליפ
 וצ טייצ ןופ ערעדנַא ,ליבַאטס ןוא טפָא טקילײטַאבטימ ךיז ןבָאה
 -- עשידִיי ייס ,עשיליוּפ ייס -- ןלוּפ ןיא גנוטייצ עטייווצ םוש ןייק .טייצ
 סָאד .עשידגוב יד יװ ,ןטנעדנַאּפסערָאק ליפ ױזַא טַאהעג טינ טָאה
 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ןייז ןוא "דנוב , רעד סָאװ ,םעד טימ ךיז טרעלקרעד
 ןיא סעיצַאזינַאגרָא טַאהעג ןבָאה ('ןלױּפ ןיא 'טפנוקוצ, דנוב-טנגוי;)
 טעטש לָאצ ַא ןיא ךיוא יװ ,דנַאל ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה
 -יסַאּפ עקיטכיוו ַא ןעמוקעגרָאפ תומוקמ ערעייז ןיא זיא .דנַאלסיוא ןיא
 .שינָאפעלעט רעדָא טסָאּפ רעד ךרוד ןסיוו טזָאלעג ךיילג ייז ןבָאה ,גנור
 ןטנעדנַאּפסערָאק טמיטשַאב ןעוװעג ןענעז טעטש ערעסערג יד ןיא
 ןקיטרָא ןופ סעיײנ עקיטכַיװ ןבעגעגרעביא ךעלגעט טעמכ ןבָאה סָאװ
 .ןבעל

 ,רעוט עשידנוב ןעוועג ןענעז רעטרע יד ןופ ןטנעדנָאּפסערָאק יד
 -וטלוק ןוא עשימָאנָאקע ,עשיטילָאּפ יד ףיוא וויטקַא ןעוועג ןענעז סָאװ
 :קעװַא טייצ עיירפ ןייז טָאה לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער רעד ךיוא .ןטיבעג
 ,עשרַאװ ןיא קיטעט ןעוועג ייז ןענעז זיולב טינ .גנוגעוװַאב רעד ןבעגעג
 ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאה טעטש ערעדנַא ןיא ןרָאפעג ייז ןענעז טּפָא ץנַאג
 -ײטרַאּפ ערעדנַא ןריפסיוא רעדָא ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ףיוא סעדער
 ןצנַאטסניא עקידנריפנָא ענעדישרַאפ וצ טרעהעג ןבָאה ייז .ןתוחילש
 טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא -- גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ
 וופ ןעגנוריפנָא יד ןיא ,"דנוב, ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןיא רעדָא
 -טרָאּפס ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ ,(ָא'שיצ) עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד
 לייט .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןוא ןוװיטַארעּפָאָאק ,עיצַאזינַאגרָא
 רעשידיי רעד ןופ םיסנרּפ רעדָא טַארטָאטש ןופ רענעמטַאר ןעוועג ןענעז
 טימ גנודניברַאפ ערעגנע ןַא ןבעגעג ייז טָאה סָאד .עשרַאװ ןיא הליהק
 יו ךיז ףיוא טקוקעג טינ ןבָאה יײז .ןבעל ןופ םינינע עשיטקַארּפ יד
 ַא ןופ רעניד ףיוא יװ רָאנ ,ךעצ ןשירעביירש ַא ןופ רעדילגטימ ףיוא
 עטיירב ןופ ןסערעטניא יד ןיא גנוגעווַאב רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעלַאיצָאס
 .ןטכיש-קלָאפ ןוא -רעטעברַא

 :רעטעברַאטַימ-טּפיוה יד ןעוועג ןענעז רעװ ןעז רימָאל

 -גריפנָא עטסכעה יד וצ טרעהעג טָאה םעדצמ רימידַאלוו
 ףיוא לָאר עקיטכיװ ַא טליּפשעג ןוא ,"דנוב, ןופ ןצנַאטסניא עקיד
 רעדנעלסור, רעד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ יד ףיוא ךיוא יוװ ,ןרָאפעמַאזוצ ענייז



 1939--1918 "גנוטייצסקלַאפ,

 טָאה רע .(1907 ןוא 1903) *יײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 רעקיסַאלק-טשרע ןַא .טפַאהרעטסיײמ עכעלטע -- ןכַארּפש טכַא טשרעהַאב
 םגה .םטיר-ךַארּפש ןוא ליטס ןשיסַאלק ַא טימ ,טסיצילבוּפ ןוא רָאטַארָא
 רע טָאה ןרָאי עפייר יד ןיא טשרע טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה שידיי
 ענייז .ןושל-שידיי ןופ ןסנַאוינ ןוא רענעט עלַא ,תודוס עלַא טסּוװעג
 ןוא טייקרָאלק רענעטלעז ַא טימ טקירדעגסיוא רע טָאה ןעקנַאדעג
 ,ןענעכערוצ ןעמ ףרַאד ןטסנידרַאפ ערעדנוזַאב ענייז וצ .טייקזיצערּפ
 ןשידנוב ןופ רעדנירגַאב-טּפױה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע סָאװ
 .םַארגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ

 :(יקציּבזיא ףסוי ןופ םינָאדװעסּפ) שטיוועלַאכימ שינייּב
 רעטעּפש זיא סָאװ ,יקציבזיא ףסוי טָאה טייקיטעט עשירעביירש ןייז

 ןביוהעגנָא ,שטיװעלַאכימ שינייב םינָאדװעסּפ ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוועג
 ןופ עסערּפ רעשידרעטנוא רעד ןיא טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ףוס םייב
 ןיא טעברַאעגטימ רע טָאה 1905 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ ."דנוב;
 ַא יװ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .עסערּפ רעשידנוב רעלַאגעל רעד
 .רענדער רעקימַאלפ

 רעד ןופ עיצקַאדער ןיא 1928 טסברַאה זיב 1918 רעבמעצעד ןופ
 ,עשיטילָאּפ ףיוא ןבירשעג ךס ַא טָאה שטיװעלַאכימ .,גנוטייצ-גָאט
 ױזַא ,ןדער ןיא יװ .סעמעט-רוטלוק ןוא עשירָאטסיה ,עשיטסילַאיצָאס
 רערעהוצ ענייז .ךעלדנעטשרַאפ-טכייל ןעוועג רע זיא ,ןביירש ןיא ךיוא
 -טוג ןוא טײקכעלרע ערָאג ַא טליפעג םיא ןיא ןבָאה רענעיײל ןוא
 רעבָאטקָא ןט-20 םעד שטיװעלַאכימ שינייב זיא ןברָאטשעג .טַײקיצרַאה
 .עשרַאװ ןיא 8

 ןט-13 םעד ןריױבעג :ךילרע (ףלָאוו-שרעה) קירנעה
 ,לימ ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא ,השמ רעטָאפ ןייז .ןילבול ןיא 1882 לירּפַא
 ַא ןרָאװעג ןרָאי עלעטימ יד ןיא זיא ןוא דיסח רערעג ַא ןעוועג זיא
 ."השמ ינב; ןדרָא ןופ דילגטימ ַא ןוא םעה דחַא ןופ רעגנעהנָא ןַא ,ליכשמ

 רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ןעװעג ךילרע זיא וויטקַא רָאג
 ךילרע .1917 ןופ עיצולָאװער עשיסור יד ןעמוקעג זיא'ס .המחלמ-טלעוו
 רעד ןופ דילגטימ ַא יװ ,ריא ןופ שארב טקורעגסױרַא דלַאב ךיז טָאה
 -עברַא רעגרוברעטעּפ ןופ טעטימָאק-ריפסיוא ןיא עּפורג רעקידנריפנָא
 ןופ טעטימָאק-ריפסיוא רעלַארטנעצ רעד ןעוו .טַאר-ןטַאדלָאס ןוא -רעט
 עקיּפעק-5 ַא דנַאלסיױא ןייק טקישעגסױרַא 1917 רעמוז טָאה ןטעיװָאס יד
 יד ןלעטשּפָא ןגעו תוכולמ עטריאילַא יד ןיא ןעימַאב ךיז עיצַאגעלעד
 ןעװעג ייז ןופ רענייא זיא ,םולש ַא רעכיג סָאװ ןסילש ןוא המחלמ
 .ךילרע קירנעה

 רעד ייב ןעוועג ןיוש ןענעז סעקיװעשלָאב יד ןעוו ,1918 רעמוז ףוס
 טרעקעגקירוצ ךיז רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז טימ ךילרע טָאה ,טכַאמ
 ןיא "דנוב, ןופ רעריפ-טּפיוה יד ןופ רענייא ןרָאװעג ןוא ןליוּפ ןייק
 טייקכעלטנפע רעטיירב רעד ןיא .הכולמ רעשיליוּפ רעקיגנעהּפָאמוא רעד
 ."דנוב, ןופ טנַאטנעזערּפער םעד יװ טכַארטַאב ןכילרע ןעמ טָאה

 גנוטכיר רעשיטילָאּפ רעד ףיוא םתוח ןייז טגיילעג טָאה ךילרע
 עכעלטע טקורדעג ןעוועג ןענעז ךָאװ עדעי ."גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ
 עשיטסילַאיצָאס ןוא עשידיי ,עשיטילָאּפ-ןיײמעגלַא ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז

 ןעועג ןוא -- סעדער ןטלַאהעג טּפָא רע טָאה קיטייצכיילג .םינינע ייווזזי
 ,שיגָאל --- ןביירש ןיא יו ןדער ןיא .רענדער רעקיסַאלקטשרע ןַא רע זיא
 רעד ןעוועג זיא רע .טנעמַארעּפמעט םענעטלַאהעגנַיײא ןַא טִימ ,קיאור
 ןיא "דנוב, ןופ טעטַימָאק-לַארטנעצ רעד סָאװ ,ןפורפיוא בור ןופ רבחמ
 ןכילרע זיא קיטקַארּפ רעשיטַאקָאװדַא ןייז ןיא .טזָאלעגסױרַא טָאה ןליוּפ
 ליפ ןיא רעקידייטרַאפ ןוא רענָאמ ַא יו ןטערטוצסױרַא ןעמוקעגסיוא
 ןוא ןלַאפנָא עשידיי-יטנַא טימ ןָאט וצ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןסעצָארּפ
 עטגָאלקעגנָא רעדָא רענָאמ סלַא טרירוגיפ ןבָאה ןדיי ּוװ ןוא ןעמָארגָאּפ
 רענעכָארּפשעגסיױא ןַא םגה .(ץושטסבלעז ןופ ןעגנואימַאב ערעייז רַאפ)

 ץרעה םולש בקעי
 דילגטימ- .דער

 רָאטקַאדער-טכַאנ ןוא

 ,טַאקָאװדַא ןַא יװ ,רע טָאה ,גנוגעװַאב רעשיטסינומָאק רעד ןופ רענגעק

 רעבָא טָאה סָאד .ןטכירעג עשיליוּפ יד ןיא ןטסינומָאק ךס ַא טקידייטרַאפ

 םיא ןוא ןכילרע "ןעקנַאדוצּפָא; טסינומָאק ןשידיי ַא טרעטשעג טינ
 עשיטעיווָאס יד יװ םעד ךָאנ ,טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד רַאפ ןרסממרַאפ
 -ןילַאטס ןטימ םכסה ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ,ןבָאה תולייח
 רעבָאטקָא ןט-4 םעד .ןלוּפ ןופ לייט-חרזמ םעד ןעמונרַאפ ,טקַאּפ-רעלטיה
 ןוא קסירב ןיא לַאזקָאװ-ןַאב ןפיוא ןענופעג ךילרע ךיז טָאה 9
 .ןריטסערַא םיא ףרַאד'מ זַא ,קינואעּפעג ַא טגָאזעג רוסמ רעד טָאה טרָאד
 ןייק טריפעגקעװוַא ,רעטעּפש געט ריפ טימ ,םיא ןעמ טָאה טסערַא ןכָאנ
 -ַאב עשלַאפ ןופ דיירסיוא ןטימ ,1941 טסוגיוא ןט-2 םעד .עװקסָאמ
 רעטעּפש געט 25 טימ .טיוט םוצ טּפשמרַאפ םיא ןעמ טָאה ,ןעגנוקידלוש
 .רעגַאל רָאי 10 ףיוא ןטיברַאפ לייטרוא-טיוט םעד ןעמ טָאה

 םינינע-ןרעניא רַאפ רַאסימָאק רעד טָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ
 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .ַאירעב יטנערװַאל ,(עד-עוויַאק-ןע--ּוא-עּפ-עג)
 רָאטקיװ וצ ןוא ךילרע קירנעה וצ טעדנעוועג ךיז גנוריגער רעשיטעיווָאס
 ןשידיי ַא ןופ שארב ןלעטש ךיז ןוא ןריזינַאגרָא ןלָאז יז זַא ,רעטלַא
 ןוא ןעמונעגנָא גַאלשרָאפ םעד ןבָאה עדייב .טעטימָאק ןשירעלטיה-יטנַא



 יעגסיוא ןַא טימ טדנעוװעג ךיז אפוג ןַאירעב ןופ גנוזייוונָא רעד טול
 ףיסָאי גנוריגער רעשיטעווָאס רעד ןופ רעימערּפ םוצ ןַאלּפ ןטעברַא
 טָאה 1941 רעבמעצעד ןט-4 ןפיוא ןט-3 ןופ טכַאנ רעד ןיא .ןילַאטס
 ןעועג זיא'ס ןיהּוװ) ,וועשיביוק ןיא טריטסערַא עדייב רעבָא ןעמ
 עשיטעיווָאס יד ןבָאה ןכיגניא .(גנוריגער עשיטעיווָאס יד טריאוקַאוװע
 .טגנערבעגמוא עטריטסערַא עדייב רעבָאהטכַאמ

 ןופ ןעמָאנ רעטריטּפָאדַא ןַאמלוש רָאטקיוו
 : (יקסווָאדַאש

 ןיא ןרָאװעג טריטסערַא 1900 ןיא ."דנוב, םוצ טרעהעג 1899 ןופ

 םייח לארשי

 דנַאלב-ַאריּפַאש  לגייפ-טנייש
 שטיװעלַאכימ שינייב ןופ יורפ יד
 גנולײטּפַא-ןעיורפ רעד ןופ רָאטקַאדער

 ,הסיפת רעװקסָאמ ַא ןיא ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה םישדח יירד .ענווָאק
 טַאהעג םיא טימ טָאה ווָאטַאבוז יײצילָאּפ-םייהעג רעד ןופ רעריפ רעד ּוװ
 ןַא ןגעוו רענעלּפ ענייז רַאפ ןעניוװעג וצ םיא קעװצ ןטימ ןסעומש
 .םישזער ןשירַאצ ןופ החגשה רעד רעטנוא עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא
 טיג ןטרָאד .לעמָאה ןייק ײטרַאּפ יד םיא טקיש ןרעוװ טײרפַאב ןכָאנ
 ."ףמַאק; גנוטייצ עשידרעטנוא יד סױרַא רע

 טריגעלעד ײטרַאּפ יד ןוא דנַאלסור ןיא קירוצ רע זיא 1914 ןיא
 ןבעל וצ ןָא טבייה יקסװָאדַאש םייח לארשי ּוװ ,עשרַאװ ןייק םיא
 .ןַאמלוש רָאטקיװ ןעמָאנ ןרעטנוא

 זיא ןרָאי עטשרע יד .עשרַאװ ןיא טבעלעג ןַאמלוש טָאה רָאי 5
 -יטעט רעשיטילָאּפ ןוא רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג רע
 ןופ ךשמב .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןוא ?דנוב , ןופ טייק
 עיגרענע ןוא טייצ עלופ ןייז רע טָאה רָאי קילדנעצ ייווצ עקידרעטייוו יד
 רעטוג ַא ןעװעג זיא רע שטָאכ .עסערּפ רעשידנוב רעד ןבעגעגּפָא
 ןײלַא קיניײװ ןוא סעדער קיניײװ ןטלַאהעג רע טָאה ,רעביירש ןוא רענדער
 ןיא רקיעב ןענַאטשַאב זיא עיצקַאדער ןיא טעברַא ןייז .ןבירשעג
 יד סָאװ ,ןעגנובײרשַאב ןוא ןטכירַאב יד .ןטּפירקסונַאמ ?ןעוװַארּפסױא;

 ןכַאמ טפרַאדעג ןעמ טָאה ,טקישעגוצ ןבָאה דנַאל ןופ ןטנעדנָאּפסערָאק
 רע טָאה טַײצ וצ טייצ ןופ .ןָאטעג ןַאמלוש טָאה סָאד ןוא קיעפ-קורד
 -רַאפ טָאה רע .סעמעט עשירָאטסיה ףיוא בור יפ לע ,ןבירשעג ןיילַא
 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג ךעלטעלב; :ךוב ַא טכעלטנפע
 עקיטכיוו עכעלטע שידיי ןיא טצעזעגרעביא ךיוא טָאה רע ."גנוגעווַאב
 .קרעוו

 :תוסיפת ןופ םעט םעד טכוװזרַאפ ןַאמלוש טָאה לָאמ ייווצ ךָאנ
 טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשטייד יד םיא טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 טָאה 1919 ןיא .םישדח סקעז ךָאנ טשרע טײרפַאב םיא ןוא טריטסערַא
 שיט-סטעברַא ןיײז ייב -- טריטסערַא טכַאמ עשילױּפ יד ןיוש םיא
 זייז וצ ןעוועג טרעשַאב זיא םיא .גנוטייצ רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא
 -סױרַא יז טָאה רע .?גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ רָאטקַאדער רעטצעל רעד
 ןטײז עלַא ןופ ןעועג ןױש זיא עשרַאװ ןעוװ ,געט יד ןיא ןבעגעג
 ןיא תולײח עשטייד-יצַאנ יד ןופ טרידרַאבמָאב ןוא טלגנירעגמורַא
 .19239 רעבמעטּפעס

 לדנעמ-םוחנ ןופ םינָאדװעסּפפ יקסווָאסָאק רימידַאלוו
 בר רענדָארג ןופ לקינייא .קסניווד ןיא 1867 ןיא ןריובעג .(ןָאזניוועל
 בקעי רעטָאפ רעד .(ץיוָאניבַאר) ןָאזניבָאר בייל הדוהי ןיד תיב שאר ןוא
 ףיוא תוכימס טַאהעג טָאה (בר רענדָארג ןופ ןוז) ןָאזניװעל יכדרמ
 טנעקעג ,ןטפַאשנסיװ עכעלטע טרידוטש ,ליכשמ ַא ןרָאװעג רעבָא ,תונבר
 םייב ןרָאװעג ךייר .רעינישזניא ןַא ןרָאװעג ןוא ןכַארּפש לָאצ עסיורג ַא
 רעשיליוּפ-שידיי ןוא רעשיערבעה רעד ןיא ןבירשעג .סעיניל-ןַאב ןעיוב
 תודלוּת, ןוא "םיהלא םלצב םדאה; םירפס יד ןבעגעגסיורַא ךיוא .עסערּפ
 ."םדאה ייח

 רעד, :עסערּפ רעשידנוב רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד ןעוועג
 ןיא 1896 רעבמעצעד ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא) ?רעטַײברַא רעשידיא
 רעטַײברַא יד; ,(דנַאלסור ןייק ןרָאװעג טלגומשעגניירַא זיא ןוא דנַאלסיוא
 ןיא ןעיירעקורד עמייהעג ןיא טקורדעג ,1897 טסוגיוא ןופ) ?עמיטש
 (דנַאלסיוא ןיא) "ַאדנּוב קינטסעיװ; ,"ַאיטסעווזיא עינדעילסָאּפ; ,(דנַאלסור
 רעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ךיוא ;ןפורפיוא ןוא ןרושָארב לָאצ ַא ןוא
 -סקלָאפפ) ענליוו ןיא 1906 ןיא סױרַא זיא סָאװ ,גנוטייצגָאט רעשידנוב
 .'גנוטייצ

 רעמייהעג רעד ןיא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה 1898 ילוי שדוח ןיא
 ."עמיטש רעטײברַא יד, ןופ 10--9 רעמונ םעד ןקורדּפָא ןתעב יירעקורד
 זיוה ןיא ,קסיורבָאב ןיא עקדָאבָאלס רעד ףיוא ןעוועג זיא יירעקורד יד
 רעװקסָאמ ַא ןיא ןסעזעג םישדח 20 רעביא .רעטָאפ סנָאסלענעצַאק לרעב ןופ
 ןזיב החגשה-יצילָאּפ רעטנוא יײרפ רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא .הסיפת
 יא רע ןענַאװנופ ,דנַאלסױא ןייק ןפָאלטנַא 1900 רָאי ןיא .לייטרוא
 .עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד תעב ןעמוקעגקירוצ

 -סקלָאפ, רעװעשרַאװ רעד ןיא טקורדעג יקסווָאסָאק טָאה 1930 זיב
 ןופ טקישעגוצ טָאה רע סָאװ ,ןעלקיטרַא לָאצ עסיורג ַא ?גנוטייצ
 ַא ןרָאװעג רע זיא ,עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ןעװ .ןילרעב
 ףיוא ןבירשעג ךיוא ןיוש ןוא לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער ןופ דילגטימ
 ןָא רע טָאה ןבירשעג .ןבעל ןשידיי ןקיטרָא ןוא ןשילױּפ ןופ סעמעט



 1939--1918 "גנוטייצסקלָאפ,

 -טסעפ ןוא ערָאלק ןעװעג ןענעז ןצַאז ענייז .תוצילמ עשירַארעטיל
 גנערטש .עטעדנירגַאב-טוג -- ןעקנַאדעג עטגָאזעגסױרַא ענייז ,עטיובעג
 שיטעקסַא ןַא טריפעג .ערעדנַא וצ גנערטש ןעוועג ךיוא רע זיא ,ךיז וצ
 .ןבעל

 :(רענרומכ .י -- םינָאדװעסּפ ןיז יקסנישטשעל ףסוי
 ןיא טנרעלעג .(יקסנישטשעל בקעי טסימָאנָאקע ןופ רעדורב רערעגניי)
 וועיק ןופ ןטעטיסרעווינוא יד ןיא טרידוטש רעטעּפש ,הבישי ןוא רדח
 רעשיטסינויצ רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןרָאי ערעגניי יד ןיא .זירַאּפ ןוא
 -ןטסינויצ) ".ס .ס, ײטרַאּפ רעד ןופ רעריפ ןוא רעדנירג ַא .גנוגעווַאב
 -ייארַאפ , יד ןטערטרַאפ 1917 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ .(ןטסילַאיצָאס
 רעלַארטנעצ ,טַארטָאטש רעוועיק ןיא ("ןטסימייס;, ןוא ?.ס .ס;) "עטקינ
 רעטעברַאטימ .עגיל-רוטלוק ,טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשידיי ,"עדַאר, רעניַארקוא
 רעמוז ןופ .עסערּפ ײטרַאּפ רעשי'ס.ס רעד ןופ רָאטקַאדער-טימ ןוא
 .דנַאלסור ןיא "דנוב, םוצ טרעהעג 0

 רעקיצנַאד ןפיוא ,רָאי ןבלעז ןופ ףוס .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 1921 ןיא
 ןיא "דנוב, ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא ןרָאװעג טלייוועג ,רָאפנעמַאזוצ
 רעד ןופ עיגעלָאק-עיצקַאדער ןיא ןעוועג ךיוא ןָא טלָאמעד ןופ .ןליוּפ
 -סקלָאפ, רעד ןיא טעברַא ןייז ץוח .עסערּפ רעשידנוב רעלַארטנעצ
 טריגַאדער ךיוא ןוא שידיי ןיא טצעזעגרעביא יקסנישטשעל טָאה ?גנוטייצ
 ןוא ("דנוב, ןופ) "טלעוו יד; ןגַאלרַאפ יד סָאװ ,קרעוװ עקיגָאװ לָאצ ַא
 שטיװעלַאכימ שינייב ןופ טיוט ןכָאנ .ןבעגעגסיורַא ןבָאה "עגיל-רוטלוק;
 ןופ ןטמַא יד ןעמונעגרעביא יקסנישטשעל ףסוי טָאה ,1928 רָאי ןיא
 רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ רעציזרָאפ ןרָאװעג -- םענעברָאטשרַאפ
 -הליהק רעװעשרַאװ רעד ןופ דילגטימ ןוא (ָא"שיצ) עיצַאזינַאגרָא-לוש
 .גנוטלַאוורַאפ

 רחוס-דלַאװ רעכייר ַא ,לארשי ,רעטָאפ ןיײז :רעטלַא רָאטקיוו
 טָאה רָאטקיװ .דיסח רערעדנַאסקעלַא ןַא ןעוועג זיא ,קישטַאירדָאּפ ןוא
 םיא טָאה'מ ןענַאװנופ ,עיזַאנמיג רעשיליוּפ רעװעשרַאװ ַא ןיא טנרעלעג
 םעד טקידנערַאפ .קיירטש-רעליש ַא טימ ןריפנָא רַאפ ןסָאלשעגסיוא
 .רעינישזניא סלַא (עיגלעב) שזעיל ןיא םוקינכעטילָאּפ

 -ַאניבמָאק ענעטלעז ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה רעטלַא רָאטקיװ
 רעינישזניא ןַא ךַאפ ןופ .רעוט ןשיטקַארּפ ןוא רעקנעד ןטסיירד ַא ןופ עיצ
 .ןכַארּפש ןביז טשרעהַאב קיטייצכיילג רע טָאה ,קינַאכעמ-ָארטקעלע ןופ
 יד ןיא ייס ןעװעג ןענעז ןשינעטנעק ןוא ןעגנוריסערעטניארַאפ ענייז
 .ןטּפַאשנסיוו ןוא סעירָאעט עשימָאנָאקע יד ןיא ייס ,עשיטסינַאמוה

 ןופ רָאטקַאדערטימ -- עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא טעברַאעגטימ
 -עלגעט רעד ןיא .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא טפירשטייצ רעשידנוב רעד
 ןבירשעג -- רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג ?גנוטייצסקלָאפ, רעכ
 םעד בילוצ .ןעגנולדנַאהּפָא ערעדנַא ךיוא ןוא ןעלקיטרַא-טייל רעלוגער
 רע טָאה ,ןעגנוקיטפעשַאב ערעדנַא ןופ הסנכה ןייז טַאהעג טָאה רע סָאװ
 ןיול ןייק "גנוטייצסקלָאפ, רעד ןיא טעברַאטימ רעקידרדסכ ןייז רַאפ
 .ןעמוקַאב טינ

 עשיטעיווָאס יד םיא טָאה המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד תעב

 עבמעטּפעס ןט-26) ןילָאװ ,לעװָאק ןיא טריטסערַא טכַאמ-עיצַאּפוקָא
 -סיװעשלָאב רעד ןופ טסערַא רעטירד ןייז ןעוועג ןיוש זיא סָאד .(9
 ןיא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה לָאמ ייווצ עטשרע יד :הלשממ רעשיט
 -קעװַא םיא ןעמ טָאה לָאמ סָאד ךיוא .עװקסָאמ ןיא 1921 ןוא 8
 םעד םִיא ןבָאה רעבָאהטכַאמ עשיטעיווָאס יד .עװקסָאמ ןייק טריפעג
 םישדח 2 בורק טימ רעבָא ,לייטרוא-טיוט ַא ןבעגעג 1941 ילוי ןטש0
 -עגרָאפ טלָאמעד םיא טָאה גנוריפנָא עשיטעיווָאס יד .טיירפַאב רעטעּפש
 ךיז ןוא ןריזינַאגרָא ךילרע קירנעה טימ ןעמַאזוצ לָאז רע זַא ,טגייל
 רעד ןיא רעבָא ,טעטימָאק ןשירעלטיה:יטנַא ןשידיי ַא ןופ שארב ןלעטש

 רטנפעש ךורב

 טסינָאטעילעפ ןוא טסילַאנרושז

 ןעמַאזוצ ,םיא ןעמ טָאה 1941 רעבמעצעד ןט-4 ןפיוא ןט-3 ןופ טכַאנ

 .טגנערבעגמוא ןוא טריטסערַא רעדיוו ןכילרע טימ

 רעכַײר רָאג ַא ןופ טמַאטשעג :ךעשזָא (השמ) יצירוַאמ

 -רוטקַאפונַאמ ,רעזייה עסיורג טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,החּפשמ רעשידיסח

 ןיא רעלישיעיזַאנמיג ַא יװ .ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא ןוא ןטפעשעג

 יד ןיא טרידוטש .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד וצ ןענַאטשעגוצ 5

 .לסירב ןוא זירַאּפ ,ךיריצ ןופ ןטעטיסרעווינוא
 ןיא עסערּפ רעשידנוב רעד ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש 1916 ןופ

 רעכעלגעט רעד ןיא .ךַארּפש רעשיליוּפ ןוא רעשידיי רעד ןיא -- ןליוּפ

 .רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג טייצ עצנַאג יד גנוטייצ רעשידנוב

 עשידיי ןוא ענײמעגלַא ןגעוו ןעװעג רקיעב ןענעז ןעלקיטרַא ענייז

 .םזינויצ ןגעוו ךיוא -- טיײצ וצ טייצ ןופ .םינינע עכעלטפַאשטריװ

 םעד ןפלָאהעג לעיסנַאניפ ךיוא רע טָאה ,שטנעמ רעכעלגעמרַאפ ַא

 טעברַאטימ רעקידרדסכ ןייז רַאפ .ןלוש עכעלטלעוו:-שידיי יד ןוא "דנוב;,

 זיא רע .ןעמוקַאב טינ ןיול ןייק רע טָאה עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא
 .ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ףיוא רענדער סלַא ןטערטעגסורַא טּפָא ךיוא

 -ּפעס ןיא ןבָאה תולייח עשיטעיווָאס ןוא עשיצַאנ יד יװ םעד ךָאנ
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 ,עטיל .,ענוװָאק ןייק קעװַא רע זיא ,ןלױּפ ןעמונרַאפ 1929 רעבמעט
 "סטרעוורָאפ; רעקרָאי-וינ םוצ ןשעּפעד טקישעג טָאה רע ןענַאװ ןופ
 ענעמונרַאפ יד ןיא סיצַאנ עשטייד יד ןופ םיעותעת-םישעמ יד ןגעו
 ַא בילוצ .םיטילּפ עשידיי יד ןופ עגַאל רעד ןגעװ ןוא רעטרע
 יד ןעוו ,ענליוו ןיא ןדיי ףיוא ןלַאפנָא ןגעוו קרָאי-וינ ןייק עשעּפעד
 גנוריגער עשיווטיל יד םיא טָאה ,טָאטש יד ןעמונעגרעביא ןבָאה רעניווטיל
 ךָאנ .ץענערג רעשטייד רעד וצ ןלעטשוצ םיא טלָאװעג ןוא טריטסערַא
 קעװַא ןענעק לָאז רע זַא ,טלעוּפעג ריא יב ןעמ טָאה ןעגנואימַאב
 עשטייד ַא טָאה םי ןשיטלַאב ןפיוא .דנַאל טייוצ ַא ןיא עטיל ןופ

 ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ףיש רעלַארטיינ ַא ןופ ןעמונעגּפָארַא םיא ףיש-לורטַאּפ

 ןשטייד ַא ןיא טגנערברַאפ רע טָאה טײצ עצרוק ַא .ןדעוװש ןייק

 עשידיי ענעגנַאפעג טרָאּפסנַארט ַא טימ ןעמַאזוצ .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 .ןלױּפ ןייק טקישעגּפָא םיא ןעמ טָאה ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ רענלעז
 רעדיװ ךיז רע טָאה טנעמַארעּפמעט ןוא עיגרענע רעלופ ןייז טימ

 -רעטנוא רעד ןיא טביירש .טייקיטעט רעשידנוב רעד ןיא ןפרָאװעגניײרַא
 ןעוו .ןרָאטקַאדער עריא ןופ רענייא זיא ןוא "דנוב , ןופ עסערּפ רעשיד
 יד וצ ןדיי רעװעשרַאװ יד ןריפסיורַא ןביוהעגנָא 1942 רעמוז טָאה'מ
 עלעיצעּפס ַא טזָאלעגסױרַא רע טָאה ,עקנילבערט ןופ ןרעמַאקדזַאג
 ןכעלרעדיוש םעד טקעדעגפיוא טָאה רע ּוװ ,?ךַאװ רעד ףיוא , גנוטייצ
 ןלעטש וצ ןפורעג ייז ןוא ןעגנערבמוא םוצ ןדיי יד טריפ'מ זַא ,תמא
 .דנַאטשרעדיװ ַא ןעלטימ עכעלגעמ עלַא טימ

 טגנערבעג ,עיצילַאג ןיא טריטסערַא םיא ָאּפַאטסעג יד טָאה 1943 ןיא
 ףןסָאשרעד םיא רָאֵי ןבלעז ןופ טסוגיוא שדוח ןיא ןוא עשרַאװ ןייק

 ךיג ןוא ?דנוב, םוצ ןענַאטשעגוצ ירפ :טרעביז ןושרג
 רעדנעלסור רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאי-עיצקַאער יד ןיא טקורעגסױרַא ךיז
 -טלעוו רעטשרע רעד תעב ."דנוב ,, ןופ גנוריפנָא רעד ןיא עיצולָאװער

 ץרעה .ש י

 ןופ ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ףיוא רענדער ַא ןעוועג טפָא רע זיא המחלמ
 -עיצַאּפוקָא עשטייד יד טָאה 1917 ןיא .רעטעברַא עשיליוּפ ןוא עשידיי
 םיא ןוא רעוט עשידנוב עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ טריטסערַא םִיא טכַאמ
 ןפָאלטנַא ןטרָאד ןופ זיא רע .רעגַאל-ןעגנַאפעג ַא ןיא טקישעגקעװַא
 .ןילרעב ןיא טייצ ַא טבעלעג ןוא

 רעד ןופ רעטעברַאטימ ַא ןעוװעג רָאי 10 ךרעב רע זיא 1916 ןופ
 רעד ןופ םינינע ענעדיײשרַאפ ןגעוו ןבירשעג טָאה רֹע .עסערּפ רעשידנוב
 רעד ןעװעג רָאי עכעלטע זיא ןוא דנַאל ןופ ןוא עשרַאװ טָאטש
 -גָאט רעשידנוב רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק (םייס) רעשירַאטנעמַאלרַאּפ
 .גנוטייצ

 רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ תוחילש ןיא רע זיא 1929 רעמוז
 רעד בילוצ .עקירפַא-םורד ןייק ןרָאפעג (ָא'שיצ) עיצַאזינַאגרָא-לוש
 וא ןרָאפוצקירוצ טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ ןיוש רע טָאה המחלמ
 ןסיורג םעד ץרַאה טקיטייוועצ ןייז ןיא ןעמענפיוא טזומעג סנטייוורעדנופ
 זיא יורפ ןייז זַא ,טסּוװהעד ךיוא ךיז טָאה רע .ןברוח ןשידיי ןופ רעצ
 -רעטנוא רעד ןיא רעוט ַא ,ןוז ןייז ןוא עקנילבערט ןיא ןרָאװעג טזַאגרַאפ
 טריטסערַא ָאּפַאטסעג יד טָאה ,רעדרעמייצַאנ יד ןגעק גנוגעווַאב רעשידרע
 .קַאיװַאּפ עמרוט רעװעשרַאװ רעד ןיא ןסָאשרעד ןוא

 ןעװעג 1922 ןופ ."דנוב; םוצ טרעהעג 1920 ןופ :טַאּפ בקעי
 עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןיא --- עשרַאװ ןיא קיטעט
 רעװעשרַאװ ןופ דילגטַימ ַא) גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא ,(ָא"שיצ)
 ַא ןעוועג .(טעטיימָאק-לַארטנעצ ןופ ךיוא רָאי עכעלטע ןוא טעטימָאק
 .הליהק רעװעשרַאװ רעד ןיא סנרּפ

 עסיורג ַא טגָאמרַאפ ןוא וויטַאיציניא טימ לופ ןעוועג זיא טַאּפ בקעי
 רענדער ,גָאגַאדעּפ ַא יו טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .טייקיעפ-סטעברַא
 יד ןיִא רעדניק יד טימ טנרעלעג רע טָאה זױלב טינ .רעביירש ןוא
 ןעּפ ןייז ןופ .רעכיב-לוש ןופ רבחמ ַא ןעװעג ךיוא זיא רָאנ ,ןסַאלק
 -ַארעטיל ןוא עכעלטפַאשלעזעג ןגעוו ןעלקיטרַא ליפ רעייז סיױרַא ןענעז
 עשיטסירטעלעב עכעלטע ייז ןשיווצ ,רעכיב לָאצ ַא ךיוא יו ,םינינע עשיר
 ירעטעברַאטימ םוצ טרעהעג ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןטימ ןופ .קרעוו
 זיא רעלוּפָאּפ קרַאטש .גנוטייצגָאט רעשידנוב רעד ןופ לַאנָאסרעּפ
 .רענדער-ןסַאמ ַא יװ ןעוועג ךיוא רע

 -טלעו רעטייוצ רעד תעב .עקירעמַא ןיא ןעוועג 1928 ןופ
 -רעטעברַא ןשידיי ןופ רַאטערקעס ןופ טמַא םעד ןעמונעגרעביא המחלמ
 טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ןופ ךשמב רע טָאה עקירעמַא ןיא ךיוא .טעטימָאק
 יד ןיא .טיבעג ןשירַארעטיל ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןפיוא ןפַאשעג ליפ
 -נעזערּפער רענַאקירעמַא, רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג 1947--1941 ןרָאי
 רעדנירג-טּפיױה יד ןופ רענייא רעטעּפש ,"ןלױוּפ ןיא דנוב ןופ ץנַאט
 -שדוח ןופ רָאטקַאדערטימ ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןופ
 עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ןופ רָאטַאיציניא ,"טפנוקוצ יד, לַאנרושז
 .עגנומענרעטנוא עשירַארעטיל ןופ רעטעברַאטימ ןוא סעיצקַא

 ןייז .דנַאלסורסייװ ,לעּפעל ןיא ןריובעג :סעדָאה קיווייל
 טָאה סעדָאה .ןקותמ רדח ַא ןיא רערעל ַא ןעװעג זיא ןמלז רעטָאפ



 1939--1918 "גנוטייצסקלָאּפ,

 לוש עשיסור עשיטָאטש יד טקידנעעג ,רדח ןטריזינרעדָאמ ַא ןיא טנרעלעג
 .טוטיטסניא-רערעל רענליו םעד רעטעּפש ןוא

 ךיוא ,1917 ןופ קיטעט ןעוועג טסיצילבוּפ ןוא טסילַאנרושז ַא יו
 ,רעדנעב ייווצ ייז ןשיװצ ,שטייד ןוא שיסור ןופ קרעװ טצעזעגרעביא
 -טימ ןעוועג ."קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג-טלעוו, סווָאנבוד ןועמש ןופ
 -סקלָאפ, רעװעשרַאװ רעד ןיא .סעבַאגסוא לָאצ ַא ןופ רָאטקַאדער
 -נעמַאזצ .ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןטעברַאטימ ןביוהעגנָא ?גנוטייצ
 ."גנוטייצסקלָאפ עניילק, -- רעדניק רַאפ טייז ַא ךעלטנכעוו טלעטשעג
 ןיא טרָא ןייז ןעמונרַאפ ,יקסנישטשעל ףסוי ןופ טיוט ןכָאנ ,1925 ןופ
 .טייהרעדנימ:ייטרַאּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד יװ עיגעלָאק-עיצקַאדער

 :(קורק לאומש ןופ ןעמָאנ רעטריטּפָאדַא ץרַאווש סחנּפ
 עכעלרעגריבניילק עכעלגעמרַאפ-טינ ןופ דניק ַא .קצָאלּפ ןיא ןריובעג
 רעשידיי-שיליוּפ ןוא לוש-סקלָאפ רעשיסור ,רדח ןיא טנרעלעג .ןרעטלע
 .עיזַאנמיג

 רעשידנוב רעד ןיא ןביוהעגנָא רע טָאה טעברַא עשיטסילַאנרושז ןייז
 ןופ לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער םוצ טרעהעג -- 1923 ןופ ןוא עסערּפ-טנגוי
 טנעדנַאּפסערָאק : ןעוועג זיא טעברַא ןופ טיבעג ןייז ."גנוטייצסקלָאפ, רעד
 -סטכירעג עסיורג ,טַארטָאטש רעװעשרַאװ ,טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ ןופ
 .רָאטקַאדער-טכַאנ ַא ןופ טעברַא יד זייוולייט ןוא ןסעצָארּפ

 ןופ ןעגנוצעזרעביא טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה ץרַאװש סחנּפ
 "דיי יד ןוא יקסדוסליּפ,) רעכיב ייווצ ןופ רבחמ ַא .ןכַארּפש ערעדנַא
 עשירעשרָאפ ערעסערג עכעלטע .,"ןעגנובעלרעביא-המחלמ, ,?עגַארפ
 .(ןרושָארב ערעלוּפָאּפ ןוא ןטעברַא

 טיירגעגוצ רע טָאה קרָאי-וינ ןיא ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד
 ןייז ןופ ןבירשעג ,ָאטעג רענליוו ןופ ךוב-גָאט ַא ןכעלטנפערַאפ םוצ
 טגנערבעגמוא ןבָאה סיצַאנ יד ןעמעוװ ,קורק (שרעה) ןַאמרעה רעדורב
 .דנַאלטסע ,עגָאלק ןיא ,1944 ןיא

 ןיא ןריובעג :(הירא -- םינָאדװעסּפ קרַאמיינ בייל דוד
 .דיסח רעקצָאק ןוא דמלמ ַא -- רעטָאפ רעד .ןלױּפ-שיסור ,ץעלדעש
 רעטַאוװירּפ ַא ןרָאװעג ןיילַא טייהרעגנוי ןוא הבישי ןוא רדח ןיא טנרעלעג
 .רערעל

 וויטקַא ןעוועג ןרָאי רעקיצנאווצ יד ביײהנָא ןופ ."דנוב , ןיא 1916 ןופ
 -עברַא; טַאלבנכָאװ עשידנוב סָאד טריגַאדער טָאה רע ּוװ ,גרעבמעל ןַיא
 -סקלָאפ, רעד ןופ לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער ןיא 1925 ןופ ."עמיטש-רעט
 רקיעב ,ןעלקיטרַא ןבירשעג ןוא רָאטקַאדער-טכַאנ ןעוועג .?גנוטייצ
 ליפ טכוזַאב .םזינויצ ןטימ תוכייש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סעמעט ףיוא
 1941 ןופ .ןטַארעפער ןטלַאהעג טָאה רע ּוװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש
 ּוװ ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא --- 1948 ןופ ןוא עדַאנַאק ןיא טבעלעג
 -עג ."סטרעוורָאפ; רעקרָאי-וינ ןופ רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג זיא רע
 .קרָאי-וינ ןיא 1960 רעבמעטּפעס ןט-10 םעד ןברָאטש

 ךָאנ ןבעל ,לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער םוצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ
 :ןענעז יז .יירד זיולב טנייה

 ןיא 1893 רעבָאטקָא ןטד11 םעד ןריובעג :רענפעש ךורב
 ןיא טנרעלעג .עשידיגנ-שידיסח ַא---החּפשמ יד .קצעיװָאזַאמ-ווָאשַאמָאט
 ןרָאװעג ןוא "דנוב, ןיא ןרַא .תובישי עשיװטיל ןוא רעשזדָאל
 ןופ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא קיטעט שיטסילַאנרושז ןוא שירַארעטיל
 .שזדָאל

 ןיא "גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער ןיא 1923 ןופ
 ןענָאטעילעפ רדסכ טקורדעג ,טנעדנָאּפסערָאק-םייס ןעוועג .עשרַאװ
 ןיא 1929 ןופ .?לגיּפש-ץניװָארּפ= ַא ןוא סעיזנעצער-רעטַאעט .,ןעייסע
 ןענָאטעילעפ ענייז ןופ רעכיב עכעלטע ןבעגעגסיױרַא .עיגעלָאק-עיצקַאדער

 טַאּפ םקעי

 גאגַאדעּפ ןוא רעביירש

 ןוא רוטַארעטיל ןגעוו רָאטקעל ַא יו טנכייצעגסיוא ךיז ךיוא .ןעייסע ןוא
 .רעטַאעט

 ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש זיא רע ּוװ ,קרָאי-וינ ןיא 1941 ןופ
 ."דנוב, ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק-טלעװ ןופ דילגטימ ."סטרעוורָאפ;

 ןריובעג :(הניד -- םינָאדװעסּפ) דנָאלב-ָאריּפַאש ענייש
 ןיא וויטקַא ןרָאװעג טייהרעגנוי .ענליו ןיא 1887 ץרעמ ןט-1 םעד
 דילגטימ תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ .ןטייצ עשירַאצ יד ןיא "דנוב;
 רעשידייא רעד ןופ ןירעציזרָאפ ןוא "דנוב,, ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ
 ןיא טעברַאעגטימ 1920 ןופ .(ףאי) ?עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ -רעטעכרַא
 עכעלטע ןופ ןירעצעזרעביא ןַא יו רקיעב ,גנוטייצ-גָאט רעשידנוב רעד
 ןוא שטייד ,שילױוּפ ,שיסור ןופ) קרעו עשיטסירטעלעב קילדנעצ
 -ךוב ןיא סױרַא ךיוא רעטעּפש ןענעז יז ןופ לייט ַא סָאװ ,(שילגנע
 זיא יז .ןעיורפ רַאפ גנוליײטּפָא ןַא טלעטשעגפיונוצ ךיוא טָאה .םרָאפ
 .קרָאי-וינ ןיא 1941 ןופ .שטיװעלַאכימ שינייב ןופ הנמלא יד

 עקנעביד ןיא 1893 טסוגיוא ןט-6 םעד ןריובעג :ץרעה .ש .י

 סו (ת
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 .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא 1915 ןופ .ןלױּפ-שיסור ,גוב םייב
 ןופ ןוא "דנוב, ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ 1939--9
 1922 ןופ ."ןלױּפ ןיא 'טפנוקוצ, דנוב-טנגוי, ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 -טכַאנ ןעוועג ."גנוטייצ-סקלָאפ, רעד ןופ לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער ןיא
 רעלַאנַאיצַאנרעטניא ןוא םינינע עשידנעלסיוא ןגעוו ןבירשעג ,רָאטקאדער
 ןופ ןטייז יד ןלעטשנעמַאזצ טימ ןעמונרַאפ ךיז .גנוגעוװַאב-רעטעברַא
 1941 ןופ .עסערּפ-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ רָאטקַאדער .גנוטייצ רעד
 לַאנרושז-שדוח ןופ דילגטימ-עיצקַאדער טלָאמעד ןופ .קרָאי-וינ ןיא
 דנוב ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא; ןופ דילגטימ ,"טייצ רעזנוא,

 סעדַאה קיווייל

 גַאגַאדעּפ ןוא רערעל
 רַאטקַאדעב
 "גנוטייצסקלַאפ עניילק ,, ןופ

 ןופ טעטימָאק-ריינידרָאָאק-טלעװ ןופ דילגטימ 1947 ןופ ןוא "ןלוּפ ןיא
 .קרעוו עשירָאטסיה לָאצ ַא ןופ רבחמ ."דנוב,

 ּצ

 טָאה גנוטייצ רעד ןופ ןעניישרעד ןכעלגעטיגָאט ןרַאפ לוע םעד
 רעריפנָא יד .רעטעברַאטימ עריא טימ עיצַארטסינימדַא יד ןגָארטעג ךיוא
 :ןעוועג ןענעז

 םעד טקידנעעג :(חנ -- םינָאדװעסּפ יָאנטרָאּפ לאיתוקי
 עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ןוא רענָאיּפ ַא .טוטיטסניא-רערעל רענליוו
 רָאי יירד בורק ןסעזעג ,ענווָאק ןיא טריטסערַא 1895 ."דנוב, ןופ רעריפ
 .ריביס-חרזמ ןיא גנוקישרַאפ ןופ ןפָאלטנַא רעטעּפש רָאי ַא .הסיפת ןיא
 טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ .טריטסערַא ןעוועג לָאמ עכעלטע ךָאנ
 ןעוועג .ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ןוא דנַאלסור ןשירַאצ ןיא "דנוב, ןופ
 0 -- ןַאגרָא-לַארטנעצ ןשידרערעטנוא ןשידנוב ןופ רָאטקַאדער
 .דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ?עמיטש רעטײברַא

 ןיא ויטקַא ןרָאי עגנוי יד ןופ :יקסנַאילעטסַאק םהרבא

 ץרעה .ש י

 ןוא ןט-19 ןופ ףוס םייב .טריטסערַא ןעוועג לָאמ עכעלטע ןוא ?דנוב,
 שירַארעטיל עשידִיי יד ןיא קיטעט ןעוועג טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ בײהנָא
 8 ןגַאלרַאפ עלַאגעל יד ןיא טעברַאעג 1905 ךָאנ .עשרַאװ ןיא ןזיירק
 א "טלעוו יד, ,"עמיטש רעטַיײברַאא :ענליוו ןיא ןוא עשרַאװ ןיא "דנוב;
 ןיא טבעלעג המהלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעשב ."ןעגַארפ-סנעבעל;
 .קרָאי-וינ ןיא -- רעטעּפש .ןָאדנָאל ןוא יײכנַאש ,ענליוו

 ַא ןעװעג ןײלַא .שדוק -ילכ ןופ טמַאטשעג :רעלדַא לאומש
 ןרָאװעג ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .טסידנוב רעוויטקַא ןַא ןוא רעצעזטפירש
 טלָאצעג ןעמענ וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע .גנוטייצ רעד ןופ רעטלַאװרַאפ
 טעברַאעג רעטַײװ קיטייצכיילג ןוא עיצקנופ יד טָא ןריפסיוא רַאפ
 ןופ ןרָאװעג טקישעג המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב .רעצעז סלַא
 ןטריטסערַא ןופ לרוג ןגעװ ןרעוװ ריוועג ידכ ,קסירב ןייק ענליוו
 ןרָאװעג רע זיא סגעווקירוצ ףיוא .ךילרע קירנעה רעריפ ןשידנוב
 רעשיטעיװָאס ַא ןיא ןבעל ןייז טקידנערַאפ ןוא עדיל לטעטש ןיא טריטסערַא
 .הסיפת

 רָאטידעּפסקע רעד ןעוועג ךיוא זיא עיצַארטסינימדַא רעד ןופ לייז ַא
 -סױרַא רע טָאה ,דיי רעשיסקָאדָאטרָא ןַא םגה .טוה רעגניפ ןימינב
 רעד רַאפ ,רעירפ .גנוטייצ רעד וצ טפַאשיײרטעג ענעטלעז ַא ןזיוועג
 רעד ןופ רָאטידעּפסקע רעד ןעוועג רע זיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע
 רע טָאה רָאי קילדנעצ ייװצ רעביא ."דניירפ רעד, גנוטייצגָאט
 יד ןופ רענייא ןעװעג זיא .?גנוטייצסקלָאפ, רעד ןיא טעברַאעג
 רעשידנוב רעד ןיא טבעלעגנייא טוג ךיז ןוא ךַאפ ןייז ןיא עטסעב עמַאס
 עלַא טא .החּפשמ רעד ןופ רענייא יו ןעוועג זיא רע -- הביבס
 טריקסיפנָאק זיא גנוטייצ יד ןעוו ,געט יד ןיא טרפב ןטייקירעווש
 א טלעוו רעטיײװצ רעד תעב ןברוח ןשידִיי ןיא ןעמוקעגמוא .ןרָאװעג

 די
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 עכעלטע ךָאנ ןענעכערוצ ןעמ ףרַאד לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער םוצ
 : ןָאזרעּפ

 רעמוז זיב טָאה רעטכַיד רעטסּוװַאב רעד :ןרָאהנייא דוד
 טקילײטַאב ךיז טָאה רע .לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער םוצ טרעהעג 0
 .רעדיל ןוא ןענָאטעילעפ ,ןעייסע טימ

 -טפַאשלעזעג ַא יװ ןרָאי ליפ טעברַאעג :ןיוועל רעזייל
 ןעוועג זיא רָאטקערָאק רעטייווצ ַא .רָאטקערָאק ןוא רעטרָאּפער רעכעל
 .(ןַאמהעל לאומש טסירָאלקלָאפ ןופ רעדורב ַא) ןַאמהעל ףלָאװ

 -עברַאטימ רעקידנעטש -- 1902 רָאי ןופ :יקסנושַאי ףסוי
 ןוא רעצעזרעביא ,רבחמ .ןלױּפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא רעט
 ןיא "טרָאפ ןופ רָאטקעריד .קרעװ עכעלטפַאשנסיװ ליפ ןופ רָאטקַאדער
 "גנוטייצסקלָאפ, רעד ןיא טקורדעג 1939--1922 ןרָאי יד ןיא .ןלױּפ
 .סעמעט פכעלטּפַאשנסיװ עלעוטקַא ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ךעלטנכעוו
 ןבירשעג טָאה רע ./00 ךרעב טפערטַאב ןעלקיטרַא יד ןופ לָאצ יד
 ענעדישרַאפ ןוא טּפַאשנסיװ-רוטַאנ ,קינכעט ןגעוו תואיקב טימ ןוא טכייל



 1939--1918 "גנוטייצסקלָאפ,

 ןעמַאװצ םיא ןבָאה סיצַאנ יד .ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשנסיװ ערעדנַא
 ןיא טגנערבעגמוא 1943 בייהנָא ןיא אשימ ןוז ןוא יורפ ןייז טימ
 .עקנילבערט

 -ַאװצ ךָאװ עדעי רָאי עכעלטע ןופ ךשמב :שטיווַאר ךלמ
 טקורדעג ךיוא רע טָאה םעד ץוחַא .רוטַארעטיל רַאפ טייז ַא טלעטשעגנעמ
 .סעזייר-טלעוו ענייז ןופ ןעגנורעדליש

 רעטרָאּפער-קינַארכ ןעװועג ןרָאי עלַא :דניקנייפ רעב המלש
 -ייצ ערעדנַא לָאצ ַא ןופ ךיוא קיטייצכיילג) "?גנוטייצסקלָאפ, רעד ןופ
 -ַארטנעצנָאק ןיא ןברָאטשעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב .(ןעגנוט
 .ָאקסישזרַאקס ןיא רעגַאל-עיצ

 גנוטייצגָאט עשידנוב יד טָאה רָאי קילדנעצ ייווצ יד ןופ ךשמב
 ָאד ןלעװ עלַא טינ .רעטעברַאטימ עשידַארָאּפס רעטרעדנוה טַאהעג
 טייצ וצ טייצ ןופ ןבָאה סָאװ ,ענעי זיולב רָאנ ,ןרעװ טנכערעגסיוא
 ןצנעדנָאּפסערָאק ,ןעלקיטרַא ערעייז טקורדעג דָאירעּפ ןרעגנעל ַא ןיא
 ןעועג שיטקַאפ ןענעז יז ןופ לײט ַא .ןעגנופַאש עשירַארעטיל ןוא
 ןעמוקעגמוא זיא ייז ןופ בור רעסיורג רעד .רעטעברַאטימ עליבַאטס
 :ןענעז יז .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 .(רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל ןגעוו ןבירשעג) ךילרע-ווָאנבוד עיפָאס
 גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ ןגעוו --- הרש םינָאדװעסּפ) רעבעווש ענילוַאּפ
 ןוא גנוגעווַאב-ןעיורפ ןגעוו) לַאטנעזָאד ַאנַא .(םינינע עשימָאנָאקע ןוא
 רעטייווצ רעד תעב הסיפת רעשיטעיוװוָאס ַא ןיא ןעמוקעגמוא ,גנודליב-לוש
 .(המחלמ-טלעוו

 -מַאק-לַאװ ןוא םינינע עשיאייטרַאּפ ןגעוו) יקסדורגָאװָאנ לאונמע
 ןוא דנַאל ןופ ווירב) םיובלעגיז (רוטרַא) יכדרמ לאומש .(סעינַאּפ
 ןעװעג זיא רע ןעוװו ,1943 יאמ ןיא ;(גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ
 ןעגנַאגַאב ,טנעמַאלרַאּפ-תולג ןשיליוּפ ןיא "דנוב ,, ןופ רעייטשרָאפ רעד
 יד סָאװ ,םעד ןגעק טסעטָארּפ סלַא ןָאדנָאל ןיא דרָאמטסבלעז
 עיצקַא עמַאזקריוװ ןייק ןעמונעגרעטנוא טינ ןבָאה תוכולמ עטריאילַא
 ןופ ווירב) ברַאפלעמיה לשרעה .(תוטיחש-ןדיי עשיצַאנ יד ןלעטשוצּפָא
 .(גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא דנַאל

 :עגמוא ; םינינע עשימָאנָאקע-לַאיצָאס ןגעוו) יקסווָאּפיל היעשי ר"ד
 ;שזדָאל ןופ ןטכירַאב) יקסנַאנזָאּפ בייל םייח .(עקנילבערט ןיא ןעמוק
 ןוא טָאטש יד ןעמענרַאפ ןכָאנ ןכָאװ 2 טריטסערַא םיא ןבָאה סיצַאנ יד
 רעד ןופ רענָאיּפ ַא) ןָאזחסּפ יכדרמ קחצי .(טגנערבעגמוא םיא ןכיגניא
 ןיא :שודָאל ןוא עשרַאװ ןיא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי
 ,סענָאגַאװ יד ןיא ןייגוצנײרַא טינ ןידנעב ןיא ןדיי יד ןפורעג 1943 ינוי
 ןעגנערבמוא םוצ םישטנעיװשָא ןייק ןריפ טפרַאדעג ייז ןבָאה סָאװ
 .ןסָאשרעד םיא טָאה ןַאמ-.ס.ס ןַא

 לָארַאק ר"ד ,יקסרוק ץנַארפ ,שרעה ןַאמביל חסּפ רָאסעּפָארּפ
 (יצירוַאמ) השמ ,רענייפ ןָאעל ר"ד ,סָארב בקעי ר"ד .רעלגייאנייא
 .א ,('עגיל-רוטלוק; גַאלרַאפ ןופ רעטלַאװרַאפ) רעסַאװ םייח .רעיּפַאּפ
 לאיחי ר"ד ,ברַאפרעבליז השמ ר"ד ,יקסנישטשעל בקעי ,ןויבצ ,קַאװטיל
 ,יקסניליג שיווייפ המלש .,ןָאסלעדנעמ המלש ,ןיקלַאמ .ב .ד ,ןרעּפלַאה
 עקשטעבייל ,ןַאדשזַאק .ש .ח ,(יקסוטרַא) םיובנעכייא .י ,ןַארפַאש ןַאטַאנ

 ןייטשנעטכיל קחצי ,ןייטשנעטכיל לארשי ,ןײטשּפע רַאזַאל ,ןַאמרעב
 ַא) רעגניז .י .י ,ללימ ןאשזד ,(דנַאלטעל) סעקצַאש-ןיוועל .י ,(רעלָאמ)
 המלש ר"ד ,ןַאמלעדנַאמ השמ ,(רָאטקַאדער-טכַאנ ןעוועג טייצ עצרוק
 םהרבא ר"ד ,םיובנירג .ה ר"ד ,ןַאמניײלק והירמש ר"ד ,ןרָאהנעשרעה
 ,(םינינע עשיניצידעמ ןגעוו ןבירשעג ןבָאה יירד עטצעל יד) ןיילק

 ןבירשעג ןרָאי רעקיסיירד עטצעל יד ןיא) רערעש לאונמע ר"ד
 ,(שזדָאל) ןַאמלימ לאומש ,(םינינע-טנגוי) טילב ןַאיצול ,(ןעלקיטרַא-טייל
 -טעיוװָאס ןיא קעװַא :שטיװָאקילעז .ב -- םינָאדװעסּפ) ןַאמטוג השמ
 ץישזיּפ םייח ר"ד ,("טרידיווקילא רעטעּפש םיא טָאה'מ ּוװ ,דנַאלסור

 ץרַאװש סחנפ
 רעשירַאטנעמַאלרַאּפ

 טנעדנַאּפסערַאק

 -טלעו רעטייװצ רעד תעב הסיפת רעשיטעיװָאס ַא ןיא ןעמוקעגמוא)

 ,סעדנַארב ןָאעל טַאקָאװדַא ,דיבַאג רוטרַא ,ןייטשנרעב .וו יכדרמ ,(המחלמ

 ,רעבמָאצ ןַאמּפיל ר"ד ,ןָאסנערעּפ השמ .,ןייטשּפע טנומגיז טַאקָאװדַא

 ,רענּפַאװ ןמלק ,ןעזָאר .י רעב ,ץרעה-רעטסיה ענער ,קורק ןַאמרעה

 לטָאמ ,סענעמ םהרבא ,ץישפיל עקשָאי ,קעטָאלמ לסָאי ,טַאּפ לאונמע

 -ָאדװעסּפ) ךילרע המלש ,ןינַאצ יכדרמ ,ךָארבדלָאג .י ,(עקטַאב) יקסניליג

 לואש ,יקסניידג עשטיא ,לכייא רעזָאל ,ךירדירפ ןמלז ,(רעוועס --- םינ

 וצ ףורפיוא ןופ רבחמ) שטיװָאנָאסמַאס קחצי ,תנפצ ןרהא ,רעטַאפסָארג

 טָאה דנַאטשפוא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ גנוריפנָא יד סָאװ ,ןקַאלָאּפ יד

 ןיא טקורדעג ךיוא טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .(1942 לירפַא ןבעגעגסױרַא

 רע .(רעלעקנוט רעד) לעקנוט ףסוי ןענָאטעילעפ ענייז ?גנוטייצסקלָאפ,

 רעד גנוטייצגָאט רעד ןופ לַאנָאסרעּפ-רעטעברַאטימ םוצ טרעהעג טָאה

 םינָאדװעסּפ ןרעטנוא) דוסב גנערטש ןָאטעג סע טָאה רע .?טנעמָאמ,

 עסיוועג טכַאלעגסיוא רע טָאה ןענָאטעילעפ עקיזָאד יד ןיא .(סוניגורדנַא

 ןייז זַא ,טסּוװעג טָאה רע ןוא ,רעוט-ללכ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי

 .ןזָאלכרוד טינ יז טעװ רָאטקאדער
 דוד ןבירשעג טּפָא ןבָאה גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןגעוו

 יא

 א
 סת



 ץרעה .ש

 יי הסיפת רעשיטעיווָאס ַא ןיא ןעמוקעגמוא -- .קַאסָאב) ץישפיל ףסוי ,רעיימ
 - ושארג 20 (ירפ ם2י בוי בי ,יקסווַאשרַאװ םנוב ,גרעבדלָאג רסיא ,(המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב
 0 ,ןייטשנעטכיל ןמלז ,דלָאגטוג ףסוי ,ןַאמגייפ יכדרמ ,ןַאמרעסַאװ דוד
 .ערעדנַא ןוא שומש םהרבא

 ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק רעטרעדנוה יד ןופ
 טפָא רָאג ןבָאה סָאװ ,ענעי -- לָאצ עניילק ַא ָאד רימ ןענָאמרעד
 -מעל) רעבמַא-שזורטס םהרבא ,(שזדָאל) ינסַאי ףלָאװ םהרבא .ןבירשעג
 טעטש יירד עטנָאמרעד יד ןופ .(ענליוו) טַאטשרעבלַאה לאומש ,(גרעב
 זצנעדנַאּפסערָאק טקישעג ךעלגעט-גָאט טעמכ ןרָאי ןופ ךשמב ייז ןבָאה

 ירופ
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 טרעכיז ןושרג
 טנעדנַאּפסערַאק רעשירַאטנעמַאלרַאּפ

 ; קָאטסילַאיב) ןַאמדלָאג לואש .שינָאפעלעט ןטכירַאב ןבעגעגרעביא רעדָא
 ַאלעב ,(ווָאנרַאט) טסיטַאב דוד ,(הסיפת רעשיטעיווָאס ַא ןיא ןעמוקעגמוא
 ,(רָאװד-יווָאנ) יקסוואדור םחורי ,(ןילבול) יקסניבוד .ה ,(ןילבול) ָאריּפַאש
 עלַא) שטיוװָאנָארַא ףסוי ,וָאקינזעלעשז לקנַאי ,ץעלָאקָאטנַא קחצי ר"ד
 ןיא ןסָאשרעד ןשטיײיד-יצַאנ יד ןבָאה ןטשרע םעד :ענליװ ןופ יירד
 -קיל; ןענעז ייווצ ערעדנַא יד ,דנַאלטסע ןופ רעדלעוו יד ןיא 1944 טסוגיוא
 -טלעוו רעטייוצ רעד תעב תוסיפת עשיטעיווָאס ןיא ןרָאװעג "?טרידיוו
 ,(עקָארק) דנורגשיפ ָאלַאס ,(וָאכָאטסנעשט) ןַאמרעדעפ לאפר .(המחלמ
 -ַאכַאז םייח (וָאטַאכלעב) יקסווָאלדוּפ ןמלז ,(ץלעק) שטיוועלומש קחצי
 שטיוועקטונ .ס ,(ענליוו) ןַאמסָארג .י ,(יקצעיװָאזַאמ-ווָאשַאמָאט) שַאיר
 : 2 הקקנאהפ ,(שטירזעמ) יקצינרעוו לרעב ,(שטירזעמ ,ווָארגנעװ) רעלימ םייח ,(שזדָאל)
 2 יי ר טאש א א, 6 -ָאװָאג) שרעק לבייל ,(זערבדָאּפ) ןיצלעגנייא ןרהא ,(שילַאק) ןילק דוד
 י ,(טעטש ענעדישרַאפ ןופ) קיוועל עמָאיס ,(עשרַאװ ,םָאדַאר ,עוװָאר

 :לַײט ַא זולב ךיוא -- ןטנעדנָאּפסערָאק עשידנעלסיוא יד ןופ
 -קנַארפ) ביוטלקרעט לדנעמ ןוא דלַאװ ןימינב ,(עיגלעב) רערהעל דוד
 ןבתכ הרש ןוא ןַאמסיק ףסוי ר"ד ,(דנַאלגנע) רענזָאר לרעב ,(ךייר
 גרעבמורב ףסוי ,(ךיירקנַארפ ןוא דנַאלשטייד) לקנערפ ןַאטַאנ ,(עינעמור)
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 1939--1918 "גנוטייצסקלָאפ,

 ענעדישרַאפ) גינָאה לימַאק ,(עקיסקעמ) ןייטשניבור השמ ,(לארשי-ץרא)
 בקעי ,(עיקַאװָאלסָאכעשט) לַאטסָאר .ק ,(עטיל) רעדניב המלש ,(רעדנעל
 םינָאדװעסּפ) יקצולס רעב בוד .(גירק-רעגריב ןתעב עינַאּפש) רעטניוו
 .(ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא דנַאלסור-טעיווָאס ןופ ווירב --- יקסנירַאמ .ב

 "גנוטייצסקלָאפ , יד ךיוא טָאה ,ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד יו
 רעטעברַאטימ עריא ןשיװצ טַאהעג ןוא רוטַארעטיל ענייש טקורדעג
 ףענַאמָאר ךייש סָאװ .רעטכיד ןוא ןטסירטעלעב עשידיי ענעעזעגנָא
 לע יז ןענעז ,ןעגנוצעזרָאפ ןיא ךעלגעט ןרָאװעג טקורדעג ןענעז עכלעוו
 רעבָא ןענעז'ס .ןכַארּפש ערעדנַא ןופ עטצעזעגרעביא ןעוועג בור יפ

 רערעש לאונמע רייד
 ןגַארפ עלַאנָאיצַאנרעטניא רַאפ החמומ

 ףַאמזַאלג ךורב ,ושָאטַאּפָא ףסוי ןופ -- עשידיי לענִיגירַא ןעוועג ךיוא
 זיא) ןָאסלעגרעב דוד ,ןילבמעד .ב ,עלרעּפ עשוהל ,קישטנָארָאה ןועמש

 לאימחרי ,(דנַאלסור ןייק ךיז ןרעקמוא ןרַאפ ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד

 יװ) ןענַאמָאר-דנוש ןייק טָאה ?גנוטייצסקלָאפ, יד .ערעדנַא ןוא ןירג

 ץוחמ ,ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד ןיא רעגייטש רעד ןעװועג זיא'ס

 ,רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד ערעייז .טקורדעג טינ ,(רעשיסקָאדָאטרָא רעד

 שידַארָאּפס רעדָא רדסכ טקורדעג ןבָאה ,ןעייסע עשירַארעטיל ךיוא יו

 ושָאטַאּפָא ףסוי :רעביירש עשידִיי עקיזָאד יד ?גנוטייצסקלָאפ, רעד ןיא
 ץרּפ ,קיווייל .ה ,(ךעלטנכעוו טייצ ַא) רעגנַאמ קיציא ,(ךעלטנכעוו)
 ,לעסַאק דוד ,סקופ .מ .א ,(דנַאלסור ןייק ןרָאפקירוצ ןרַאפ) שיקרַאמ

 סקַאמ ,ךַאברעיױא לחר ;ָאקמיב לשיפ ,יטלַאיַא ןנח ,דלעפנעזָאר הנוי

 ,גרעבנעלעג לדנעמ םחנמ ,טרעכייוו לאכימ ר"ד ,ליזיימ ןמחנ ,רעלעג
 ,ןהָאק .ל .י יקצילֶא בייל ,שיטַאנ לאכימ ,רעּפַאנש רעב ,ןַאמלעג ךורב
 ןשיװצ .ערעדנַא ליפ ןוא םיובנענעט .ש ,טוהנרעה ףסוי ,וועל םהרבא
 עדַאיעלּפ עכיײרלָאצ ַא ןעמוקעגפיוא ןליוּפ ןַיא זיא תומחלמ-טלעוו עדייב
 ןבָאה יז ןופ לייט רעסיורג ַא .רעטכיד ןוא ןטסירטעלעב עשידִיי ןופ
 ."גנוטייצסקלָאפ; רעד ןיא טקורדעג ןעגנופַאש עטשרע ערעייז

 לשרעה רעלטסניק עגנוי ייװצ יד ןרעװ טנָאמרעד ןלָאז ףוסל

 טימ גנוטַײצ יד טרַיצַאב לָאמ ליפ ןבָאה סָאװ ,ףייר לדנעמ ןוַא אניצ
 .ןרוטַאקירַאק ןוא ןעגונעכייצ ערעייז

 ןפַאשעג ןעמַאזוצ ןבָאה -- עטנָאמרעד טינ ךס ַא ןוא -- עלַא יז

 .?גנוטייצסקלָאפ , יד
 ןבעגעגסורַא ןליוּפ ןיא "דנובא רעד טָאה גנוטייצגָאט רעד ץוחַא

 ןופ ןענַאגרָא ,רעטעלבנכָאװ עלַאקָאל לָאצ .ַא 1939--1919 ןרָאי יד ןיא
 וטַארעטיל ,טנגוי רַאפ ןלַאנרושז ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד
 .ןוויטַארעּפָאָאק ,טרָאּפס

 : ש

 יה ט6)
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 ירעי םייח

 ".ס .צ ןויצ-ילעוּפ , ןופ גנוטייצ עכעלגעט -- "טרַאװסקלַאפ;
 ךורבסיוא ןזיב ,םישדח 2 זיולב ןענישרעד

 םעד רַאפ .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ
 גנוטייצ-גָאט ַא ןבעגוצסיורַא ןווּורּפ ייווצ ןעוועג ןענעז

 טָאה סָאװ ,"טרָאװ סָאד, :גנוגעווַאב רעד ןופ
 רעד רעטנוא ,1923 ילוי ויא ןעניישרעד ןבױהעגנַא

 טרעהעגפיוא ןוא (רזש) ווַאשַאבור ןמלז ןופ עיצקַאדער
 ,"טרָאװ עיינ סָאד , ; םישדח 11 ךָאנ ןײגסױרַא
 ,1935 יאמ ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנַא טַאה סָאװ
 ,ןַאמלעה בקעי ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 .19237 רעבמעווָאנ זיב ןטלַאהעג ךיז ןוא

 ןיא לארשייץרא ןקידנטעברַא ןרַאפ גנוגעוַאב יד טָאה לָאמ יירד
 ײטרַאּפ רעד טימ שארב -- תומחלמ:טלעוו עדייב ןשיװצ ןליוּכ
 -- דנַאל ןיא י'אּפמ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא עכלעוו ,.ס .צ ןויצ-ילעוּפ
 לָאמ יירד ןוא ,גנוטייצגָאט ענעגייא ןַא ןבעגוצסיױרַא ווּורּפ ַא טכַאמעג
 .החלצה רעזייוולייט ַא טימ זיולב ןרָאװעג טניורקעג ווּורּפ רעד טָא זיא
 -ברעמ ןיא ןויצ-יריעצ ײטרַאּפ יד ,גנוגעוװַאב רעד טָא ןופ לגילפ ןייא
 ןקידנעטשבלעז ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןעוועג חילצמ טָאה עיצילַאג
 גנוטייצ יד ןעװעג זיא סָאד .גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעגוצסױרַא ןלױּפ
 1919 רָאי ןיא עקָארק ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,?טייצ יד,
 ןוא ןרעּפלַאה לאיחי ר"ד טשרעוצ ,ןעוועג ןענעז ןרָאטקַאדער עריא ןוא
 זיא סָאװ גנוטייצ ַא ןעוועג זיא סָאד רעבָא .רעגיר לואש ר"ד םיא ךָאנ
 ןוא עיצילַאג-ברעמ -- ןלױּפ ןופ ןָאיַאר ןייא ןיא ןרָאװעג טיײרּפשרַאפ
 רעד .גנַאל טריטסיזקע טינ טָאה יז ךיוא ןוא --- עיבמעלגַאז ןופ לייט ַא
 רעד ןופ גנוטייצ-דנַאל עכעלגעט ַא ןבעגוצסורַא ווּורּפ רעטשרע
 ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא ,לארשי-ץרא ןקידנטעברַא ןרַאפ גנוגעווַאב
 םוצ זיא 1932 ילוי ןט-5 םעד .ןרָאא רעקיסיירד יד ןיא עשרַאװ
 םישדח 11 ןוא "?טרָאװ סָאד, גנוטייצ יד ןענישרעד לָאמ ןטשרע
 רָאי ַא .ןעלטימ ןיא לגנַאמ ןבילוצ ןרָאװעג ןסָאלשעג יז זיא רעטעּפש
 ,ווּורפ רעטייווצ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא ,1925 יאמ ןט-15 םעד ,רעטעּפש

 ?טרַאװסקלַאפ , ,"טרַאװ עיינ סַאד , ,"טרַאװ סַאד,

 (רזש) ווַאשַאבור ןמלז

 "טרָאװ סַאד ,, ןופ רַאטקַאדער רעטשרע
 טנעדיזערּפ רעטירד

 לארשי תנידמ ןופ

 סע רעבָא ,"טרָאװ עיינ סָאד, ןענישרעד זיא'ס ןוא ,רערעטסנרע ןַא

 יד טָאה לָאמסָאד :לזמ הנשמ דימת טינ זיא םש הנשמ זַא ,טנייש
 ןיא ,ןעגנַאגעגסיוא זיא ןוא רָאי בלַאה ַא ןוא ייווצ ןטלַאהעגסיוא גנוטייצ
 ןיא לגנַאמ -- ןירעייגרָאפ ריא ןופ קנערק רעד בילוצ ,1937 רעבמעווָאנ
 ןטימ ווּורּפ רעטירד רעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא 1939 ילוי בױהנָא .ןעלטימ
 ייווצ ןייק ייברַאפ טינ ןענעז סע רעבָא ,"טרָאװסקלָאפ, סָאד ןבעגסױרַא
 טָאה סָאװ ,ןליוּפ ןייק עיזַאװניא עשיצַאנ יד ןעמוקעג זיא'ס ןוא םישדח
 .דנַאל םעד טָא ןיא עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד וצ טכַאמעג ףוס ַא

 ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןיא שינעפרעדַאב יד
 ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ בַײהנָא םוצ ןרָאװעג טפרַאשרַאפ זיא גנוגעוװַאב
 -רערַאפ יד :ןסעצָארּפ עלעלַארַאּפ ייווצ ןעמוקעגרָאפ ןענעז'ס עכלעוו ןיא
 ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ בצמ םענַײמעגלַא ןוא ןשימָאנָאקע ןופ גנורעג
 רעד ןופ סרעדנוזַאב ,ןדיי יד ןופ םָארטשוצ םעד טקרַאטשרַאֿפ טָאה



 "טרָאװסקלָאפ , ,"טרָאװ עיינ סָאד  ,"טרָאװ סָאד.

 ןוא ,רעגַאל ןשיטסילַאיצַאס-שיטסינויצ ןופ ןעייר יד וצ ,טנגוי רעשידיי
 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןוא ןסקַאװעג זיא רעגַאל רעד טָא רעמ סָאװ
 רע טָאה רעמ ץלַא ,טײקּכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא םרוג ןקיגָאװ
 ןעגנערב ךעלגעט-גָאט לָאז סָאװ ,גנוטייצ רענעגייא ןַא ןיא טקיטיונעג ךיז
 רעגנעהנָא עיינ ןוא םירבח ןסַאמ ענייז וצ ןוא ,ללכב רוביצ םוצ טרָאװ ןליז
 ךיז טָאה גנוגעװַאב יז ןכלעוו בילוצ ,סעצָארּפ רעטייווצ רעד .טרפב
 רעד ןיא ףמַאק ןופ גנופרַאשרַאפ יד ןעוועג זיא ,גנוטייצ ַא ןיא טקיטיונעג
 -רעטעברַא ןוא ןטסינָאיזיװער יד ןשיווצ רקיעב ,גנוגעווַאב רעשיטסינויצ
 1933 רעמוז ןיא טקנוּפכױה ןייז טכיירגרעד טָאה סָאװ ףמַאק ַא ,לגילפ
 ןשיטסינויצ ןטנצכַא םוצ ןלַאװ יד טימ ןוא ןווָארָאזָאלרַא ןדרָאמרעד ןטימ
 .סערגנָאק

 ןדיי עשיליוּפ יד
 רעפסָאמטַא רעקידנקיטש ַא ןיא

 יד ןופ בצמ ןופ גנורעגרערַאפ יד -- סעצָארּפ רעטשרע רעד
 ןלױּפ ןיא ןרָאי ענעי ןיא טבעלעג טָאה סָאװ רעד רָאנ .ןדיי עשיליוּפ
 ןופ ןוא טייקניימעג רעד ןופ טייקפיט יד ןסיוװ וצ לגוסמ זיא ןוא סייוו
 ,קלָאפ עשיליוּפ סָאד טלקײקעגּפָארַא ךיז טָאה סע עכלעוו ןיא תולפש רעד
 רעשידיי רעד וצ גנואיצַאב רעייז ןיא ,טכַאמ עשיליוּפ יד סרעדנוזַאב ןוא
 ןיא טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,רעגריב ןענָאילימ ענעי וצ ,טייהרעדנימ
 ןבעגעג ייז ןבָאה רָאי טנזיוט בורק ןופ ךשמ ןיא ןוא תורוד טניז ןלױּפ
 רעלערוטלוק ןוא רעשימָאנָאקע ריא רַאפ רעיטשוצ ןקיטכעמ ַא
 ןיא הרצ ןייא ןופ ןעגנַאגעג זיא ללכב ןליופ .גנולקיווטנַא
 רעשימָאנָאקע רעשינָארכ ַא ןעװעג זיא'ס .ןירַא רעטייוצ רעז
 סע רעמ סָאװ ןוא ,טײקיזָאלסטעברַא ערעווש ַא ןעוועג זיא'ס ,סיזירק
 רעטעברַא ןסַאמ יד ןשיוװצ גנורעטיברַאפ יד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה
 םישרוי ענייז ןוא יקסדוסליּפ ןופ טכַאמ יד זיא רֹעמ ץלַא ,םירעױּפ ןוא
 רעשרעה ענייז ןוא קלָאפ ןשיװצ םוהת רעד ןוא ,רעשיטָאּפסעד ןרָאװעג
 -- 1921 רעבמעטּפעס םישדח 16 יד ןיא .רעפיט ןוא רעטיירב ןרָאװעג זיא
 166 טױט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןלױּפ ןיא ןענעז 1932 רעבמעצעד
 -בדיי יד .ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענעז ןלייטרוא-טיוט 104 ןוא ןשטנעמ
 ןוא רעשרעה יד ןשיװצ קירב עקיצנייא יד טעמכ ןרָאװעג זיא האנש
 רעד טָא ףיוא ןפָארטעג ךיז ןבָאה ענעי ייס ןוא יד ייס ןוא ,עטשרעהַאב
 .טירט ערעטסעפ ץלַא טימ ריא ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז ןוא קירב

 רעמ ץלַא טקרַאטשרַאפ ךיז ןוא טרעיודעג טָאה האנש יד טָא ןוא
 ןליוּפ .רעטעּפש וליפַא ןוא ,ןליוּפ ןקידנעטשבלעז ןופ געט עטצעל יד זיב
 עשידיי-יטנא ןופ ןכייצ ןרעטנוא 1918 רָאי ןיא ןעמוקעגפיוא זיא
 ןסיירסיוא ןוא ןדיי ףיוא ןלַאפנָא סָאד יו ,םילובלב-טולב ןוא ןעמָארגָאּפ
 ןענעגרהרעד סָאד ,רעלַאה לַארענעג ןופ רענלעז יד ךרוד דרעב ערעַײז
 רעטילימ ןשיליוּפ ןופ ןרידנַאמָאק יד ךרוד קסניּפ ןיא םירוחב עשידִיי 5
 ,קצָאלּפ ןופ ָאריּפַאש ברה רעביא דרָאמ-ץיטסוי רעד רעדָא ,טרָא ןפיוא
 גנודניברַאפ עמייהעג ַא ןטלַאהנָא ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב זיא רעכלעוו
 טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב .אקווד ײמרַא רעטיור רעד טימ

 ןבָאה עכלעוו ,קלָאפ ןשילוּפ ןופ ןטכיש עשיטָאטש יד האנש-ןדִיי טימ
 טייהרעמ רעדנרידיצעד ןייז ןיא זיא רעכלעוו ,ץוביק ןשידיי ןיא ןעזעג
 רעייז ןופ געוו ןפיוא גנורעטש ןוא טנערוקנָאק ַא ,רעשיטָאטש ַא ןעוועג
 עלעיציפָא .ןגייווצ-סגנולטימרַאפ ענעדישרַאפ יד ןשרעהַאב וצ גנובערטש
 עשילױּפ סָאד זַא ,טהנעטעג ןּפָא ןבָאה סרעגָאזטרָאװ עלעיציּפָא-טינ ןוא
 -לעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ קיצכַא טבעלעג ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,ףרָאד
 רעבירעד ןוא ןשטנעמ עסַאמ ַאזַא ןייז וצ סנרפמ לגוסמ טינ זיא ,גנורעק
 רַאפ סעיציזָאּפ עכעלטפַאשטריװ יד ןעיײרפַאב ןדיי עשיטָאטש יד ןפרַאד
 טָא ןופ דוסי ןיא .טָאטש ןיא ףרָאד ןופ סיוא ןרעדנַאװ סָאװ ,ןקַאילָאּפ יד

 ןַאמזיּפש בייל

 טסיצילבוּפ רענעעזעגנָא

 רעגריב עשידיי יד זַא ,החנה עטלּפירקרַאפ יד ןגעלעג זיא הנעט רעד
 גנורעקלעפַאב רעשילױּפ רעד ןופ לייט רעשינַאגרָא ןייק טינ ןענעז
 -= טסעג יװ רעמ טינ ןענעז יז ; יז רַאפ ןגרָאז טינ ףרַאד הנידמ יד ןוא
 ןוא ךעלצונ ןעװעג זיא סע ןעוװ ןענעז יז בא וליפא ,טסעג ןוא
 זיא ץַאלּפ רעיײז ןעוו ,טנעמָאמ ןיא ןגָארטּפָא ךיז ןפרַאד ,ןשטנווועג
 .דנַאל ןופ םיטַאבעלַאב יד ,רעבעגטסַאג יד רַאפ קיטיוג

 ףיוא טעדנעװעג ןעוװעג רעבירעד זיא קיטילָאּפ עלעיציפָא יד
 ןעלטימ יד .ןלוּפ ןזָאלרַאפ וצ ןדיי יד ןעגניווצ לָאז סָאװ ,בצמ ַא ןפַאש
 עכעלרעגריב יד ןעמענוצ ,גנונעגײאטנַא עשימָאנָאקע :ןעוועג ןענעז
 -רעטנוא עשילַארָאמ ןוא עקיטסייג ,עיצַאנימירקסיד עלַאנָאיצַאנ ,טכער
 -ניה ןיא .ןעמָארגָאּפ ןוא ,םינפוא עכעלגעמ עלַא ףיוא תופידר ,גנוקירד
 רעד ןבױהעגנָא ךיז ןלױּפ ןיא טָאה ןדיי וצ גנואיצַאב ריא ןופ טכיז
 ןעמונרַאפ זיא יז יו םעד רַאפ טייצ עגנַאל ַא עיצַאקיפיצַאנ ןופ סעצָאדּפ
 ןיא ןדיי יד ןבָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג
 ,גנוריגער יד .טפיג ןצנַאגניא ןעוועג זיא סָאװ ,טפול ַא טמעטָאעג ןלוּפ
 טריוויטלוק ןבָאה עלַא -- םייה יד ,לוש יד ,עכריק יד ,ןעײטרַאּפ בור סָאד
 -עד טָאה םזיטימעסיטנַא רעלעיציפָא רעד .האנש-ןדיי וצ ןגיוצרעד ןוא



172 

 ןטכַארַאפ וצ ןסיוטשעג יז טָאה רע לייוו ,טנגוי עשיליוּפ יד טריזילַארָאמ

 רעביא ןעוװעקעידזיא ךיז ,םינקז ףיוא ןעייּפש ,ןעיורפ ןגָאלש ,ןדיי

 .רעדניק

 וצ ןעגנוװצעג ןעוװעג ןענעז ןדיי ןָאילימ יירד רעביא יד
 רעיײז .רעפסָאמטַא רעטעטפיגרַאפ רעד טָא ןיא ןריטסיזקע ןוא ןבעל
 ןענופעג ךיז ןבָאה ייז לייוו ,גָאט וצ גָאט ןופ רעשיגַארט ןרָאװעג זיא בצמ

 וצ ןיהּוװ טרָא ןַא ןוא ,ןסיוטשעג ייז ןעמ טָאה ןענַאד ןופ :םעלק ַא ןיא

 ןעװעג זיא טלעװ יד .ןעועג טינ טעמכ רעדָא ,ןעװעג טינ זיא ןייג
 ןגיטשעג לארשי-ץרא ןייק הילע יד זיא תמא ןַא סָאװ .ןדיי רַאפ ןסָאלשעג

 ץיװַארַאטנַאק םוחנ

 "טרָאװ סָאד,, ןופ רעטעברַאטימ

 רעבָא ,רָאי ַא תושפנ טנזיוט 60 זיב ןעגנַאגרעד זיא ןוא ןרָאי ענעי ןיא
 ןופ לייט ןפיוא ןלַאפעג ןענעז סָאװ ,ןטַאקיפיטרעס טנזיוט עכעלטע יד
 .םי ןיא ןּפָארט ַא יװ ןעוועג ןענעז ,םוטנדיי ןשילױּפ

 ןייא ןופ .סעצָארּפ ןקידתוריתס ַא ןפורעגסיױרַא טָאה טיונ עסיורג יד
 טעדנעוועג ךיז רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא רעטנזיוט ןיא ןדיי יד ןבָאה טייז
 -ָאה רעקרַאטש רעדָא רעכַאװש רעד ןיא ,רעגַאל ןשיטסינויצ םוצ
 סרעדנוזַאב .טיונ רעד ןופ ןּפעלשסױרַא יז טעוו םזינויצ רעד זַא ,גנונעפ
 -ץרא ןקידנטעברַא ןופ רעגַאל םוצ גנומָארטש יד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה
 רעד ןופ .ןדנַאברַאפ-טנגוי וצ ,ײטרַאּפ רעד וצ ,ץולחה םוצ ,לארשי
 עיטַאּפמיס יד טקרַאטשרַאפ ךיז בושי ןשידיי ןיא טָאה טייז רעטייווצ
 רַאפ ףמַאק םוצ ןפורעג טָאה רעכלעוו ,"דנוב , ןשיטסינויצ-יטנַא םוצ
 ןעוועג שאיימ ךיז טָאה'ס רעװ .אפוג ןליוּפ ןיא ,טרָא ןפיוא גנוזיילסיוא
 -- טיונ רעד ןופ ןּפעלשוצסױרַא םיא םזינויצ ןופ טייקכעלגעמ רעד ןיא
 םעד טריזילָאבמיס סָאװ ,חוכ םוצ יו "דנוב , םוצ טעדנעוועג ךיז טָאה רעד

 ירעי םייח

 ןשיטימעסיטנא-שיטסישַאפ ןטסַאהרַאפ םוצ דנַאטשרעדיװ ןשיגרענע
 .םישזער

 ץלַא ןדיי יד ןופ בצמ רעד טרעגרערַאפ ךיז טָאה סע רעמ סָאװ
 רעד ןיא תוחוכ עקידרקיע יירד טריזילַאטסירקסיױא ךיז ןבָאה רעמ
 עכלעוו ,ןּפורג ערעדנַא ןוא לארשי תדוגא : טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי
 ןרירָאבַאלָאק ךרוד תוריזג עשידיי-יטנַא יד ןכַאמ וצ רעכייוו טפָאהעג ןבָאה
 ןפלָאהעג ייז טײז ריא ןופ טָאה סָאװ ,טכַאמ רעשיטימעסיטנַא רעד טימ
 ?"דנוב, רעשיטסינויצ-יטנַא רעד ; סעיצוטיטסניא עשידיי יד ןשרעהַאב וצ

 ןוא .ס.צ ןויצ-ילעוּפ ,לוש סמיובנירג קחצי ןופ ןטסינויצ עלַאקידַאר

 ןופ קָאלב רעד .לארשייץרא ןקידנטעברַא ןופ רעגַאל רעצנַאג רעד

 רעטעלבנכָאװ ןבעגעגסױרַא ןרָאי עלַא טָאה סָאװ ,י"א ןקידנטעברַא
 עטקרַאטשרַאפ יד טליפעג סקּוװ ןייז טימ טָאה ,ןטפירש-שדוח ןוא
 ןדער רע לָאז ריא ךרוד סָאװ ,גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןיא שינעּפרעדַאב
 .טסבלעז ךיז וצ ןוא בושי ןשידיי םוצ

 גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ףמַאק רעד

 רעמ ןוא רעמ ץלַא ךיז טָאה ןעגנוריסַאּפ יד טָא טימ ךיילגוצ
 .גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ףמַאק רעכעלרעניא רעד טקרַאטשרַאפ
 ןוא לַארטנעצ ןיא ןדיי יד ןבָאה דנַאלשטיײד ןיא גיז סרעלטיה ךָאנ
 ןייק זיא רעבירעד ןוא ,עקטסַאּפ ַא ןיא יו טליפעג ךיז עּפָאריײא-חרזמ
 ,ןטסינָאיזיװער יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה ייז ןופ ליפ סָאװ טינ רעדנוװ
 גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוטייל יד טקידלושַאב ןבָאה עכלעוו
 ןריצודער טימ ןוא קיטילָאּפ-רַאנּפָא רעשיטירב רעד טימ ןייז םילשמ ןיא
 ןבָאה יקסניטָאבַאשז באז גיהנמ רעייז ןוא ןטסינָאיזיװער יד .הילע יד
 עיצַאוקַאװע ןופ גנוזַאל יד טלעוו רעשידיי רעד ןופ ללח ןיא ןפרַאװעג
 סָאװ ,טכַאמ רעשיליוּפ רעד טימ ןטקַאטנָאק ןטלַאהעגנָא ןבָאה ןוא
 יו טקנוּפ .תילכת ןוא רעטקַארַאכ רעייז ןגעוו טסּוװעג טינ טָאה רענייק
 זיא ןתמא רעד ןיא .ןליוּפ-תאיצי טשרמולכ ןעוועג טלָאװ םעלבָארּפ סָאד
 : הלואג רעד וצ געוו ןופ טייז רעד טָא ףיוא םעלבָארּפ םוש ןייק ןעוועג טינ
 רעטסעקרָא ןַא טימ ןטיײלגַאב וצ טיירג ןעוועג זיא גנוריגער עשיליוּפ יד
 ןעוועג זיא םעלבָארּפ סָאד .דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ טלָאװ סָאװ ,דיי ןדעי
 ןוא ,לארשי-ץרא ןיא גנַאגנײרַא ןפיוא ,געוו ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא
 ןעוועג ןפלעה וצ רעשרעה רעװעשרַאװ יד ןופ טייקכעלגעמ יד זיא ָאד
 .עניילק ַא רעייז

 עקירעייז סָאד ןָאטעג ןבָאה שואי ןוא גנושיוטנַא ןופ ןליפעג יד רעבָא
 בייהנָא םוצ .ןטסינָאיזיװער יד ךָאנ טמָארטשעג ןבָאה ןדיי ליפ ןוא
 עלַאער גונעג ַא יװ ןעזעג יקסניטָאבַאשז טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ
 -עװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא טכַאמ יד ןעמענרַאפ וצ טייקכעלגעמ
 תוחפל זיא ,גנוגעווַאב ןייז ןופ תוחוכ יד טימ זיולב טינ ביוא -- גנוג
 יד ןעמענמורַא ךיוא לָאז סָאװ ,עיצילַאָאק רעטכער ַא ןופ תוחוכ יד טימ
 ןטלָאּפשעצ ןעוועג ןענעז םייללכ-םינויצ יד .יחרזמ ןוא 'ב םייללכ-םינויצ

 דרעפ יד ןשיוט וצ טיירג ןעוועג ןיא ןופ לייט ַא ןוא ,טליײטעצ ןוא
 ןגעק ףמַאק ןופ טסַאל יד .ןטסינָאיזיװער יד טימ תחאידי ןכַאמ ןוא



 "טרָאװסקלָאפ , ,"טרָאװ עיינ סָאד , ,"טרָאװ סָאד,

 -יטסינויצ רעד ןופ סעציילּפ יד ףיוא רקיעב ןבילברַאפ זיא םזינָאיזיוװער
 .גנוגעװַאב-סטעברַא רעש

 ,1933 רָאי ןיא טקנופכיוה ןייז טכיירגרעד טָאה ףמַאק רעד טָא
 ייווצ יד ןוא ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט-18 םוצ עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןיא
 לארשי-ץרא ןעוועג ןענעז הכרעמ רעד טָא ןיא סענערַא עקידנרידיצעד
 לארשי-ץרא ןיא ןטילעג ןבָאה עכלעוו ,ןטסינָאיזיװער יד .ןליוּפ ןוא
 טימ ןעגנונעפָאה ערעייז ןדנוברַאפ ןבָאה ,טײקכַאװש רעשינַאגרָא ןַא ןופ
 .רעקיטַאּפמיס ןסַאמ טַאהעג ןבָאה יז ּוװ ,ןליוּפ ןיא רקיעב ןוחצנ ַא
 רעשירָאטער רעקרַאטש טימ ןוא ןליוּפ ןייק ןעמוקעג זיא יקסניטָאבַאשז
 וצ .רעטעברַא יד ןוא ןענַאמצייו ןגעק טרענודעג רע טָאה טייקיעפ
 רעד טָאה ןגעקַאד ,?טנעמָאמ, גנוטייצ יד ןענַאטשעג זיא תושר ןייז
 עלַארטנעצ יד ןופ ענייא .גנולעטש ערָאלק ןייק טַאהעג טינ ?טנייה;
 ,"רעפסנַארט; ןופ ןינע רעד ןעוועג זיא טינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןיא סעמעט
 םייח סָאװ ,דנַאלשטייד ןופ ןגעמרַאפ ןשידיי ןעװעטַאר וצ עיצקַא יד
 דָאזָאלרַא .ןילרעב ןיא ןתמו-אשמ ַא ריא ןגעוו טריפעג טָאה ווָארָאזָאלרַא
 רעד ןיא ןוא ,עצעה רעד ןופ ליצ-טּפיױה ןיא טלדנַאװרַאּפ ךיז טָאה ווָאר
 עשידיי ןייא ןייק ןעוועג טינ ןליוּפ ןיא זיא ?רעפסנַארט; ןופ עגַארפ
 .ליומ ןלופ ןטימ ןקידייטרַאפ םיא לָאז סָאװ ,גנוטייצ עכעלגעט

 ןט-18 םוצ ןליוּפ ןיא עינַאּפמַאק רעד ןופ טייקיטכיוו רעד ןגעוו
 עטסלַארטנעצ יד סָאװ ,טקַאפ רעד תודע ךיוא טגָאז סערגנָאק ןשיטסינויצ
 ןעמוקעג ןענעז דנַאל ןיא גנוגעוװַאב-סטעברַא רעד ןופ ןטיײקכעלנעזרעּפ
 .ךס ַא טימ רע ןוא קינײוו טימ רעװ ,ריא ןיא ןקילײטַאב ךיז ידכ
 -עגסורַא ךיוא טרָאד זיא ןוא עשרַאװ טכוזַאב טָאה ווָארָאזָאלרַא םייח
 ןדרָאמרעד ןרַאפ שדוח ַא גנולמַאזרַאפ רעכעלטנפע רעסיורג ַא ףיוא ןטָארט
 ַא ףיוא ןעמוקעג זיא ןוירוג-ןב דוד .ביבא-לת ןופ גערב-םִי ןפיוא םיא
 .עינַאּפמַאק רעד ןופ שארב ןענַאטשעג שיטקַאפ זיא ןוא הפוקת רערעגנעל
 אישנ רעטִירד רעד ,רזש .ז) וָאשַאבור ןמלז ןעמוקעג ךיוא ןענעז סע
 זיא הכרעמ רעד טָא וצ ןוא .דנַא ןוא רעקָאל לרעב .(לארשי תנידמ ןופ
 ןַא ןָא ןיירַא ןליוּפ ןיא רעגַאל רעשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ רעד
 .ןַאגרָא םענעגייא

 ןעגנוגנידַאב עקירעהעג ןָא

 .ס.צ ןויצ-ילעוּפ ײטרַאּפ רעד ןופ רבח ַא ,ץיװָארָאטנַאק םוחנ
 טָאה רעכלעוו ,ןטסיצילבוּפ עטסעב עריא ןופ רענייא ןוא ןלױּפ ןיא
 ,עקירעמַא ןייק טלקייקרעד ךיז המחלמ רעטצעל רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 -רעטעברַא רעשיטסינויצ רעד ןגעוװ רושָארב ַא ןבירשעגנָא טָאה
 ןיא ןענישרעד זיא) תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ ןליוּפ ןיא גנוגעוװַאב
 גנוריגַאדער רעקירעהעג ַא ןָא רעצ ןסיורג םוצ ,קרָאי-וינ ןיא 1969 רָאי
 זַא ,טלייצרעד רע רעכלעוו ןיא (שואי זיב ןרעלעפ-קורד טימ ןוא
 עמַאזניימעג ַא ןפַאש סָאד טריאיציניא ןויצ-ילעוּפ טַאה 1933 בײהנַא
 -ץרא ןקידנטעברַא ןרַאפ גנוגעווַאב רעד ןופ ןלייט עלַא רַאפ עיסימַאק
 עכעלגעט ַא ןבעגסױרַא ףיוא ןעגנוגנידַאב יד ןפַאש וצ ליצ ןטימ ,לארשי
 ןיא .גנוגעװַאב רעצנַאג רעד ןופ ןַאגרָא רעד יװ ,שידיי ןיא גנוטייצ

 רעייטשרָאפ ,ןרָאטַאיציניא יד ץוח ,טקילײטַאב ךיז ןבָאה עיסימָאק רעד
 "ץולחה, עיצַאזינַאגרָא יד ,עיצילַאג-חרזמ ןיא תודחאתה-צ"עוּפ ןופ
 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא .ןעמונעגנָא זיא'ס יוװ ."ריעצה רמושה; ןוא

 ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא גנוגעווַאב רעד ןופ םירבח יד וצ ארוק-לוק ַא
 ןיא י"אּפמ ןוא תורדתסה יד .ןליוּפ ןיא רָאנ טינ --- גנולמַאז-טלעג ַא
 רעד ןיא טריסערעטניארַאפ רעייז ,ךעלדנעטשרַאפ ,ןעוועג ןענעז דנַאל
 רעבָא .ףליה רעייז ןבעגעג ריא ןבָאה ןוא וויטַאיציניא רעד ןופ החלצה
 סערגנָאק םוצ ןלַאװ יד ןופ ןימרעט רעד ,ייברַאפ ןענעז םישדח ןוא ןכָאװ
 םענרַאפ ןצנַאג ריא ןיא ךיז טניפעג עינַאּפמַאק יד ,טרעטנענרעד ךיז טָאה

 רעגרעב לצרעה
 רַאטערקעס- .דער
 "טרַאװ סָאד , ןופ

 ,םוכס ןופ טייוו ךָאנ ןענעז גנולמַאז-טלעג רעד ןופ רעריפנָא יד ןוא ---
 גנוטייצ יד ןבעגוצסיורַא ידכ ,קיטיונ רַאפ ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא סָאװ
 -סיירטפיוא יד ןעמוקעגרָאפ זיא ןשיווצניא .ןעגנוגנידַאב עקירעהעג ןיא
 יונעג ,1933 ינוי 17) ןווָארָאזָאלרַא ןדרָאמרעד ןופ שינעעשעג עקידנעל
 יד טציהעצ טָאה סָאװ ,(ןליוּפ ןיא ןלַאװ יד ןופ ןימרעט ןרַאפ שדוח ַא
 ץלַא ךָאנ זיא גנוטייצ יד ןוא -- טקנוּפ-דיז ַא זיב רעפסָאמטַא-לַאװ
 .ָאטשינ

 -עװַאב רעד ןופ רעריפנָא יד דצמ ץנעוורעטניא יד ןעמוקעג זיא ָאד
 ןלָאז יז ןלױּפ ןיא םירבח יד ןופ טרעדָאפעג ןבָאה עכלעוו ,דנַאל ןיא גנוג
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןוירוג-ןב .גנוטייצ יד ןבעגוצסיױרַא ףכית ןביוהנָא
 ןטערטוצ ןלָאו יז טרָא ןפיוא ןשטנעמ יד ןסיוטשעג טָאה ,עשרַאװ ןיא
 ןוא ןריקיזיר וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ףוס םוצ .הכאלמ רעד וצ
 סיורָאפ ןופ זיא יז עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב ןיא גנוטייצ יד ןבעגסױרַא
 םירוסי ןיא םויק ַא ףיוא ,טיײקילעטשרעטניה ףיוא טמיטשַאב ןעוועג
 . .הסיסג רעלענש ַא ףיוא ןוא

 ילוי ןט-5 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא גנוטייצ יד טָאה ,תישאר
 יז ןבָאה עלַא ןוא ,סערגנָאק םוצ ןלַאװ יד רַאפ געט ףלעװצ ,2
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 לָאר ריא ןקידנערַאפ טעװ סָאװ ,גנוטיײצ-לַאװ ַא יו ןעמונעגפיוא
 .ןייז םימי ךיראמ טינ רעכיז טעוו ןוא ןלַאװ יד ךָאנ סנגרָאמוצ

 זיא סע רעכלעוו ןָא ןעניישרעד ןביוהעגנָא גנוטייצ יד טָאה ,תינש
 יד .םירבח-עיצקַאדער יד ןופ סרעדעפ יד ץוח ,גנוטַאטשסיױא רענעגייא

 ןופ לרעמיצ ןיילק ַא ןיא ןרָאװעג טשטעװקעגנײרַא זיא עיצקַאדער

 ,ּפיטָאניל רעקיצנייא רעד ;11 ַאלרָא סַאג רעד ףיוא זכרמ-"ץולחה,
 טָאה ,ןעגנוגנידַאב-תוריכש ןיא תושר ריא וצ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו
 יּפָא ךָאד רעבָא ,טייוו ױזַא טינ ,15 ענלַארָאטקעלע ךיוא ןענופעג ךיז
 .ץַאלּפ רעדנַא ןַא ףיוא ןענופעג ךיז טָאה ןישַאמ-קורד יד ןוא ,טליײטעג

 יורק יכצ
 "טרָאװ סָאד, ןופ דילגטימ-.דער

 סַאװ ,ןעגנוגנידַאב עלעיסנַאניפ יד ןעוועג ןענעז ץלַא ןופ רעגרע רעבַא
 עכעלטע ןיא ןעניישרעד לָאז גנוטייצ יד זַא ,טכע;געמרעד טינ ןבָאה
 ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ עלַארטנעצ .סעגַאלפיוא
 ענייא :סעגַאלפיוא ייווצ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ללכ-ךרדב ןענעז
 ןוא טָאטשטּפױה רעד רַאפ ענייא ןוא טעטש-ץניווָארּפ עטייוו יד רַאפ

 ןסילש ןעמ טגעלפ עגַאלפױא עטשרע יד .הביבס רעטנעָאנ ריא
 טימ ןקישסורַא ןענָאק יז לָאז ןעמ ידכ ,טנװָא ןיא רעגײזַא 7 ךרעב
 ןסָאלשעג עגַאלפױא רעװעשרַאװ יד זיא ןגעקַאד ,טכַאנײב ןענַאב יד
 עגַאלפױא רעטייוצ רעד ןיא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .גָאטרַאפ 4 ןרָאװעג
 טינ יז טָאה ןעמ סָאװ ,תועידי עשירפ ליפ ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז
 טָאה רעבירעד ןוא עגַאלפױא רעטשרע רעד ןיא ןבעגניירַא טנָאקעג
 ןטכיזסיוא עסיורג ןייק טַאהעג טינ עגַאלפיוא ןייא טימ גנוטייצ ַא
 טָאה סע עכלעוו ןיא ,הביבס ריא ןוא עשרַאװ ןיא ןרעוו וצ טפיוקרַאפ
 ןעזעג טָאה ןעמ ביוא .בושי ןשידיי ןצנַאג ןופ לטירד ַא טבעלעג רעכיז
 ,גנוטייצ עינ יד טנעה ענייז ןיא טלַאה סָאװ שטנעמ ַא עשרַאװ ןיא
 -ילעוּפ ןופ רבח רעטרינילּפיצסיד ןוא רעיירט ַא ןעוועג רעכיז סָאד זיא
 ."ץולחה , ןופ רעדָא ןויצ

 ירעי םייח

 טַאמרָאפ םעד טריצודער טעשזדוב רעטצענערגַאב רעד טָאה ,סנטירד
 ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא תעב ,ןטייז 4 וצ געטנכָאװ ןיא גנוטייצ רעד ןופ
 רעדליב עשיפַארגָאטָאפ .רעמ וליפא ןוא ןטייז 6 ןיא ןענישרעד ןענעז
 .אצמנב ןעוועג טינ גנוטייצ רעיײנ רעד ןיא ןענעז

 ,רענייא ץוח ,גנוטייצ רעיינ רעד ןופ רעטעברַאטימ יד ןבָאה ,סנטרעפ
 ןיא ייס ןוא עיצקַאדער רעד ןיא ייס ,םיא ןגעוו ןדער דלַאב ןלעוו רימ סָאװ
 ןבעגסיורַא ןיא גנורַאפרעד םוש ןייק טַאהעג טינ ,עיצַארטסינימדַא רעז
 ,רעטעלבנכָאװ ןבעגסיורַא םייב גנורַאפרעד טַאהעג ןבָאה יז .גנוטײצגָאט ַא
 ןַא רָאג זיא גנוטיײצגָאט ַא רעבָא ,ןפורפיוא ןוא ןרושָארב ,ןטפירש-שדוח
 ןעלדנַאה וצ טעטכילפרַאפ סָאװ ,רעטריצילּפמָאק רעמ ַא ,ןינע רעדנַא
 רעבעגסיורַא יד ןבָאה םעד ןיא ןוא ,חול ןטיױל טינ ןוא רעגייז ןטיול
 טנרעלעג ןבָאה ייז .קיטקַארּפ ןייק טַאהעג טינ ךָאנ גנוטייצ רעיינ רעד ןופ
 טלָאצַאב גנוטייצ יד טָאה טלעג-יבר ןוא ,טעברַא רעד ןופ גנַאג ןיא
 טייקכעלטקניּפ ןוא ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ,טלַאהניא ריא ןופ ןובשח ןפיוא
 .גנוניישרעד ריא ןופ

 ַא ןיא טָאה רעכלעוו ,רעכעלטנזעוו ַא ,םרוג ַא ךָאנ ןעוועג זיא'ס ןוא
 .לרוג ריא ןוא גנוטייצ רעד ןופ טלַאטשעג יד טמיטשַאב סָאמ רעסיורג

 שידיי ןיא "רבד,-- *טרָאװ סָאד;

 -רָאנ ךיז טָאה סָאװ ,עיצקַאדער רעד ןיא שטנעמ רעקיצנייא רעד
 רעכעלגעט ַא ןיא טעברַא יד טנָאקעג טָאה רעכלעוו ןוא ,טריזינַאגרָא סָאװ
 ןייז וצ טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,רעקינעי רעד ןעוועג זיא ,גנוטייצ
 ןביוא ןיוש ןבָאה רימ ןכלעוו ןוא גנוטייצ רעיינ רעד ןופ רָאטקַאדער
 .וװָאשַאבור ןמלז -- טנָאמרעד

 -ַאיצָאס-שיטסינויצ רעד ןיא טלַאטשעג עטמירַאב ַא ,וָאשַאבור .ז
 -גייא ןוא רענדער רעסיורג ַא ,טלעװ רעד ףיוא גנוגעווַאב רעשיטסיל
 ןייק ןרָאװעג טרימרַאלַא זיא ,טסילַאנרושז ןוא רעביירש רעכיירסולפ
 זיא רע ןוא סערגנָאק םוצ עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןפלעה וצ ידכ ןליוּפ
 יד ןוא ,רע .עיצקַאדער-סגנוטיײצ רעד ןופ שארב ןרָאװעג טלעטשעג
 ןעזעג תועמשמ ןבָאה ,לארשי-ץרא ןופ םירבח:עיצקַאדער עקירעביא
 ןוא טלַאטשעג רעד ןיא עשרַאװ ןיא גנוטייצ עיינ יד עיזיוו רעייז ןיא
 סע סָאװ סָאד .(1922 ןופ ,"רבד;) ביבא-לת ןיא "רבד, ןופ ןעזסיוא
 יז סָאװ ,ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא ךַאז יד טריזילָאבמיס ןטסיימוצ טָאה
 .שידיי ןיא "רבד, רמולכ ,"טרָאװ סָאד , -- גנוטייצ רעד ןבעגעג ןבָאה

 ןרָאװעג טקורדעג עלַא ןענעז ןעגנוטייצ עשידיי עכעלגעט יד תעב
 טמיטשַאב "טרָאװ סָאד , ןופ ןטייז יד רַאפ ןענעז ,ןטלַאּפש 7 טימ ןטייז ףיוא
 .טייצ רענעי וצ "רבד, ןופ טַאמרָאפ ןיא ,ןטלַאּפש עטיירב 5 ןרָאװעג
 -עיצקַאדער עלַארטנעצ יד ןופ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ץיװָארָאטנַאק .נ
 ךילג ןעמוקעגפיוא ןענעז סָאװ ,תועד-יקוליח ןגעוו טלייצרעד ,םירבח
 -טּפיוה יד ןופ טיירב רעד ןופ ןינע ןיא טעברַא רעד ןופ בייהנָא םייב
 רעװעשרַאװ יד ןיא .גנוטייצ רעד ןופ טז רעטשרע רעד ףיוא ּפעק
 -טּפיוה ןעמונעגנָא ןעוועג ןענעז ,עשידיי יד ןיא סרעדנוזַאב ,ןעגנוטייצ
 טלָאװעג ךיוא ןבָאה ױזַא ןוא ,טייז רעד ןופ גנעל רעצנַאג רעד ףיוא ּפעק



 "טרָאװסקלָאפ, ,"טרָאװ עיינ סָאד / ,"טרָאװ סָאד;

 עכלעוו ,םירבח ןויצ-ילעוּפ יד ןופ רעדילגטימ-עיצקַאדער יד ןייז גהונ ךיז
 רעבָא .ןליוּפ ןיא טלעוװ-עסערּפ רעד ןיא טנװַאהַאב רעמ ןעוועג ןענעז
 רעד רעטנוא תועמשמ ,גנוטייצ רעד ןיא "ץולחה, ןופ רעייטשרָאפ יד
 לארשי-ץרא ןופ ןעגנוגעווַאב עשיצוביק יד ןופ םיחילש יד ןופ העּפשה
 יד טָא ןגעק שירָאגעטַאק ןעוװעג ןענעז ,"רבד, ןופ רעטסומ ןטיול ןוא
 ןוא עקידנעיירש ליפוצ ןגיוא ערעייז ןיא ןעוװעג ןענעז עכלעוו ,ּפעק
 ,גנוטייצ רעד ןופ טייקטסנרע יד ,גנוניימ רעייז טיול ,טצעלרַאפ ןבָאה
 טנָאי סָאװ גנוטייצ ןייק טלָאװעג טינ ןבָאה ייז .טייקנייר ןוא ָאווינ ריא
 - נא ןייז לָאז סָאװ גנוטייצ ַא טלָאװעג ןבָאה ייז ;סעיצַאסנעס ךָאנ ךיז
 ףעגנוטייצ עקירעביא יד ופ שרעד

 יד טָא ןיא .םישדח עטשרע יד ןיא תוחפל ,ןעוועג זיא ױזַא ןוא
 -טנורג ןיא ןדיישרעטנוא יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענעז תועד-יקוליח
 עקינייא .גנוטייצ רעיינ רעד ןופ לָאר רעד ןגעוו עגַארפ רעד וצ גנַאגוצ
 ַא טימ םגה ,ןעגנוטייצ עלַא יװ גנוטייצ ַא ריא ןיא ןעז טלָאװעג ןבָאה
 ןעוװעג זיא עבַאגפיוא ריא סָאװ גנוטייצ ַא ,ףוצרּפ ןשיאעדיא ןרערָאלק
 ַא ןייז ןוא סַאג רעשידיי רעד ףיוא טרָא ןַא ךיז רַאפ ןרעבָארעד וצ
 ,ערעדנַא .טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןיא םרוג
 רקיעב טכַארטעג ןבָאה ,"ץולחה, ןופ ןשטנעמ יד יז ןשיװצ ,ןגעקַאד
 טדנעוועג זיא עכלעוו ,גנוגעווַאב רעד ןופ גנוטייצ רעכעלרעניא ןַא ןגעוו
 וצ רעדָא רענעייל ןטנַאקַאבמוא םוצ רָאנ ,סָאג רעד וצ טינ לכ-םדוק
 .גנוגעוװַאב רעד ןופ םירבח יד

 ,עקינעי יד טנַאהרעבױא יד טַאהעג ןבָאה חוכיו םעד טָא ןיא
 סָאװ םעד בילוצ זיולב וליפַא ןייז לָאז ,טײקנדײשַאב וצ ןפורעג ןבָאה סָאװ
 ןבָאה ?טרָאװ סָאד, ןופ ןעגנוגנידַאב עשינכעט ןוא עלעירעטַאמ יד
 -עגלַא םעד ןעניוועג ןרַאפ טסעמרַאפ ןטסנרע םוׂש ןייק טכעלגעמרעד טינ
 ןוא עשרַאװ ןיא זיא ,טגָאזעג יװ .רענעייל-סגנוטייצ יד ןופ רוביצ םעניימ
 ,לַאפכרוד ַא ףיוא סיורָאפ ןופ טּפשמרַאפ גנוטייצ יד ןעוועג הביבס ריא
 רעקיטכענ ַא ןופ הניחב רעד ןיא ןעװעג קידנעטש יז זיא ָאד ליװ
 .גנוטייצ

 ,רעגרעב לצרעה ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רַאטערקעס-עיצקַאדער סלַא
 וצ זיא רעכלעוו ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא "רבד, ןופ שטנעמ ַא
 ןיז ברע ,ןלױּפ ןיא גנוגעװַאב רעד ןיא קיטעט ןעוװעג טייצ רענעי
 ןופ :טרעהעג ןבָאה םירבח-עיצקַאדער יד וצ .לארשי-ץרא ןייק הילע
 יכדרמ .יורק יבצ ,ןַאמזיּפש .ל ,יונ .מ ,ץיװָארָאטנַאק .נ -- ןויצ-ילעופ
 וצ זיא רעכלעוו ,ףלעהטָאג הדוהי -= "ריעצה רמושה, ןופ ;רעטלַאה
 ןופ ןוא ;יצראה ץוביקה ןופ תוחילש ןיא ןליוּפ ןיא ןעוועג טייצ רענעי
 ,ןעמונרַאפ ךיז טַאה רעכלעוו ,קַאסַאב השמ רעטכיד רעד -- "ץולחה,
 טָאה ןוא לַאירעטַאמ ןשירַארעטיל ןטימ ,װָאשַאבור טימ ןעמַאזוצ
 -טימ עליבַאטס יד ןופ רענייא ."ץולחה; עגַאליײב יד טריגַאדער ךיוא
 זיא -- סערגנָאק םוצ ןלַאװ יד ןופ גָאט םעד זיב -- עטקילײטַאב
 "טרָאװ סָאד, ןופ ןטייז יד ףיוא טָאה רעכלעוו ,ןוירוג-ןב .ד ןעװעג
 ןעמונעג ןײמעגלַא ןיא .ןטסינָאיזיװער יד טימ חוכיוו ןפרַאש ַא טריפעג
 רעד טימ ןעמונרַאפ בור סָאד ןעװעג געט ענעי ןיא גנוטייצ יד זיא
 טָאה ןלַאװ יד ךָאנ געט ליפ זַא ,טייוו ױזַא ףיוא ןוא ,עינַאּפמַאק-לַאוו

 יד ךיוא רעבָא .לַאירעטַאמ-לַאװ טכעלטנפערַאפ ךָאנ יז ריוווזז
 -עלכַאנרַאפ טינ ריא ןיא ןענעז טלעוװ רעטיירב רעד ןופ ןוא ןליוּפ ןופ
 ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא 8 רעמונ רעד ןיוש .ירמגל ןרָאװעג טקיס
 שיליױּפ ַא ןיא ןדיי ןגעק ןסעצסקע ןגעוו העידי ַא בילוצ טכַאמ רעד ךרוד
 ילטעטש

 "טרָאװ עיינ סָאד, םיא ךָאנ ןוא "טרָאװ סָאד, זיא ןגעווטסעדנופ
 עסערּפ רעשידיי רעד ןשיװצ גנוטייצ עטסקידלארשי-ץרא יד ןעוועג
 -סערָאק ןוא ןעלקיטרַא ,דנַאל ןופ סעיצַאמרָאפניא עדנפיול .ןלױּפ ןיא
 -לארשי-ץרא ןופ ןעגנולייצרעד ,דנַאל ןיא ןעגנוריסַאּפ יד ןגעוו ןצנעדנָאּפ

 רערוש םייח
 ןופ טנעדנַאּפסערַאק

 לארשי-ץרא ןיא "טרָאװ עיינ סָאד ,
 "רבד,, ןופ רָאטקַאדער -- רעטעּפש

 ןעגנוצעזרעביא ,דנַאל ןטימ תוכיישב תועידי עשיטילָאּפ ,רעביירש עקיד
 עשיטסינויצ יד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןגעוו ןטכירַאב ,"רבד, ןופ
 עכלעוו ןעגנוגעווַאב-טנגוי יד ןיא ןוא ?ץולחה, ןיא .,ןעגנוגעווַאב
 סָאד -- םיצוביק-הרשכה יד ןופ ןשזַאטרָאּפער ,םיא טימ ןדנובראפ ןענעז
 ןבעגעג ריא ןוא גנוטייצ רעד ןופ ןטייז בור סָאד טליפעגסיוא טָאה ץלַא
 ןופ טפול רעד טימ טמעטָאעג טָאה ?טרָאװ סָאד, .לּפמעטש רעייז
 .גנוריזילַאער רעשיטסינויצ וצ ןגיוצרעד טָאה ,דנַאל

 'הרשכה יד ןופ שזַאטרָאּפער םעד ןענָאמרעד רעדיװ ליװ ךיא
 עטכישעג עלופ יד ןרעוװ ןבירשעג ןעװ טעװ סע בוא .םיצוביק
 טנעײלעג יז טעו ,ןליּפ ןיא קרעוװ:הרשכה ןשיצולח ןוּכ
 טנגוי רעשידיי רעד ןופ סעייּפָאּפע עטסערג יד ןופ ענייא יװ ןרעוו
 ןענעז -- רעקַאה-ןייטש עשידיי ןעוועג ןענעז ןליוּפ ןיא ביוא .הלוג ןיא
 ןיא בוא ;ןילָאװ ןיא עװָאסָאלק ץוביק ןופ םירבח ,םִיצולח ןעוועג סָאד
 ןעוועג סָאד ןענעז -- רעטעברַאיקַאטרַאט עשידיי ןעוועג ןענעז ןליױּפ
 ןּפורג עקילָאצליפ ענייז עלַא טימ ?הירחש; ץוביק ןופ םירבח ,םיצולח
 עשידיי ןעועג ןענעז ןליוּפ ןיא ביוא :עיסעלָאּפ ןופ רעדלעוװ יד ןיא
 ץוביק ןופ םירבח ,םיצולח ןעוועג רעדיוװ סָאד ןענעז -- רעטעברַא-דרע

 (ת
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 ןבענ עכרַאפ עכעלטפַאשטריװדנַאל יד ןוא ,עשרַאװ ןבענ ,ווָאכָארג
 טצעזַאב ךיז ןבָאה גנורעקלעפַאב רעכעלטנייפ ַא ןשיוצ .ווָאכָאטסנעשט
 רעטכעט ןוא רעמערק עמערָא ןופ ןיז ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עשידיי עגנוי
 ןוא טעװערָאהעג רעווש ,סענומָאק ןפַאשעג ןבָאה ,םירחוס עכייר ןופ
 -תוריסמ טימ ,לגענ ערעייז טימ .רעסַאװ ןוא טיורב ןקורט ףיוא טבעלעג
 זיא סָאד .ץַאלּפסטעברַא ןדעי רַאפ טלגנַארעג ךיז יײז ןבָאה ,שפנ
 וצ גנוטיירגוצ ןופ ,עיצַאזיויטקודָארּפ ןופ קרעװ קיטכעמ ַא ןעוועג
 ןבעל ַא וצ ןוויוא-ץלעמש ַא :ןבעל םַאזניימעג ַא ןוא טעברַא רעשיזיפ
 .דנַאל ןיא םזיצולח ןוא טעברַא ןופ

 רערעל לאיהי

 טעָאּפ ןוא רעביירש

 ןיא ךיוא ,ןלױּפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעטלַא רעצנַאג רעד ןיא ןוא

 םעד טָא רַאפ גנַאלקּפָא ןייק ןעוועג טינ טעמכ זיא ,רעשיטסינויצ רעד

 ,עכעלטנגוי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,קרעוו ןסיורג
 םעד טנָאמרעד טָאה עסערּפ יד ביוא .הלואג ךָאנ טצכעלעג ןבָאה סָאװ
 .ןצומשַאב ןוא ןעלדַאט וצ םיא ידכ בורל ןעוועג סָאד זיא ,קרעוו-הרשכה
 "?עטריזינַאגרָא-טינ, יד ןגעק טצעהעג טָאה "גנוטייצסקלָאפ, עשידנוב יד
 ןשיטסינויצ ןיא ןוא ,רעטעברַא ןשיליוּפ ןטימ ןרירוקנָאק עכלעוו ,םיצולח
 -הרשכה םעד ןגעק עינַאּפמַאק ַא ןרָאװעג טנפעעג 1936 ןיא זיא "טנייה,
 רעזײה עמערַאװ ערעייז ןופ םיבוט-ינב סױרַא טּפעלש סָאװ ,קרעו
 -ענעגעד/ ןופ ןוא טײקמערָא ןופ ןבעל ַא ייז ףיוא ףױרַא טגניווצ ןוא
 .?עיצַאר

 טָאה סָאװ ,גנוטייצ עכעלגעט עטשרע יד ןעוועג זיא "טרָאװ סָאד;
 טַאה ןוא גנוגעווַאב רעשיצולח רעד קורדסיוא ןשיטנעטיוא ןַא ןבעגעג
 ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ףיוא ףירגנָא-געק ןפרַאש ַא טימ טרעפטנעעג
 גנוטייצ רעד ןופ "ץולחה; עגַאליײב רעד ןיא .קרעוו-הרשכה םעד טריגענ
 סָאד ןרָאװעג טרעדלישעג יירט זיא רעטעלב עקירעביא עריא ףיוא ןוא
 ןוא ,ןשינעלגנַאר ןוא ןעמעלבָארּפ יד ,םיצוביק-הרשכה יד ןיא ןבעל

 ירעי םייח

 טָא סיוא ןריפ סע סָאװ לָאר עקיטכיוו יד ןרָאװעג טרעלקעגפיוא זיא'ס
 ןבעל וויטקודָארּפ ַא וצ ןוא דנַאל םוצ רָאדירָאק ַא יו םיצוביק יד
 .םיא ןיא

 טייקיליוויירפ -- םויק ןופ עזַאב יד

 טַײהרעמ רעיײז ןיא ןענעז גנוטייצ רעד ןופ רעטעברַא יד םגה
 ךָאד זיא ,גנוקיטפעשַאב רעד טָא ןופ ןייז וצ סנרפמ ךיז ןעגנּוװצעג ןעוועג
 ."טרָאװ סָאד, ןופ םויק ןיא דוסִי-טּפוה רעד ןעװעג טייקיליוויירפ יד
 ךעלגעמ ןוא ןטַײרּפשרַאפ ןיא טייקיליוויירפ ,ןביירש ןיא טייקיליוויירפ
 .טלעג טימ טייקיליוויירפ ;ןפיוק ןיא ךיוא

 --.דנַאלסיוא ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק טימ ךייר ןעוועג זיא *טרָאװ סָאד;,
 .עקירעמַא ןופ ןוא רעדנעל עשיאעּפָארײא יד ןופ ,לארשי-ץרא ןופ
 ,גנוגעװַאב רעד ןַיא םינקסע יד ןעוועג בור סָאד ןענעז רעביירש יד רעבָא
 -ץרא ןופ .ןטס:לַאנרושז עלענָאיסעּפָארּפ ןעוועג ןענעז יז ןופ קינײװ ןוא
 -יטקַא עדייב ,טנופ קחצי ןוא ווָאטיר לארשי ןבירשעג ליפ ןבָאה לארשי
 ,דנַאל ןיא ןעװעג הלוע ןענעז סָאװ ,גנוגעװַאב רעד ןופ סרעוט עװ
 ןבירשעג טָאה זירַאּפ ןופ .ןַאמלעגיּפש .א טסילַאנרושז רעד ךיוא יוװ
 ןופ ,קינשזורדָאּפ .מ --- ןָאדנָאל ןופ ,רעגניז .מ --- ןיוו ןופ ,םולברַאי .מ
 יקסנירטסָאק .מ --- סעריײא-סָאנעוב ןופ .דנַא .א לַאגיס .ל --- קרָאי-וװינ
 -רעּפ יד וצ טרעייטשעגייב טָאה ןביירש סָאד טָא יונעג לפיוו .(ןורטיק)
 רעבָא ,טינ ךַיא סייוו ןטנעדנָאּפסערָאק עקיזָאד יד ןופ ןטעשזדוב עכעלנעז
 .טשינרָאג וליפא ןלַאפ עסיוועג ןיא ןוא ,ליפ טינ סיוועג

 ןופ טיבעג םעד טָא ףיוא זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ זיא ָאד
 ןטלַאה טַימ יצ ,לקיטרַא ןַא ןביירש טימ יצ ,טיײקיטעט רעשיאייטרַאּפ
 ןכעלטפַאשלעזעג ןיא טָאה ,עדער ַא ןטלַאה טימ רעדָא ,גָארטרָאפ ַא
 סָאװ ,יד יוװ רוטלוק ערעדנַא ןַא טשרעהעג םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ ןבעל
 ןלױּפ ןיא .קירוצ ןרָאי ליפ טימ דנַאל ןיא טלצרָאװעגניײא ךיז טָאה
 לקיטרַא ןַא רַאפ רַארָאנָאה סנױזַא זיא סָאד סָאװ טסּוװעג טינ רימ ןבָאה
 ַא רַאפ טלָאצעג ןגעוו רעדָא ,גנוגעוַאב רעד ןופ גנוטייצ רעד ןיא
 ןבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד .גנולמַאזרַאפ-ײטרַאּפ ַא ףיוא גָארטרָאפ
 טָאה סע רעוװ ,סיוועג .טייקיליוויירפ ףיוא טריזַאב רקיעב ןעװעג זיא
 רעד ןיא רעדָא ָארויב-ײטרַאּפ ןיא ןטסָאּפ ןלופ ַא ףיוא טעברַאעג
 -עדיײשַאב ַא רעייז ןוא רעייז --- ןיול ןעמוקַאב טָאה עיצקַאדער-סגנוטייצ
 סָאװ ,טַארַאּפַא ןליבַאטס םוצ טרעהעג טינ ןבָאה סָאװ עלַא יד רעבָא ,םענ
 רעייז טריפעג ןבָאה ,רוקמ רעדנַא ןַא ןופ ןעמוקעג זיא הסנרּפ רעייז
 יד ןיא ןוא ןטנװָא יד ןיא בור סָאד ,קיליוויירפ טייקיטעט עשיאייטרַאפ
 ,קנעדעג ךיא .ןבעל-החּפשמ ןוא ורּפָא רעייז ןופ ןובשח ןפיוא ,םיתבש
 קידנסיוורעד ןרָאװעג טשַאררעביא רעייז ךיא ןיב דנַאל ןיא קידנעמוק זַא
 רַאפ ןוא םיתבש יד ןיא ןעגנוציז ןייק טעמכ ךרוד טינ טריפ ןעמ זַא ,ךיז
 .טלָאצעג ןעמ טמוקַאב "רבד; ןיא לקיטרַא ןַא

 רעסיורג ַא ןעוועג זיא (י'א ןיא ךיוא זַא ,ךעלגעמ ןוא) ןלױּפ ןיא
 רעייז ןענעז "טרָאװ סָאד, ןיא .גנוטיײצ רעד ןיא ךיז ןקורד וצ דובכ



 "טרָאװסקלָאפ , ,"טרָאװ עיינ סָאד , ,"טרָאװ סָאד,

 ןופ םירמאמ עשיגָאלָאעדיא ןוא עשיטילָאּפ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טפָא
 יו ,רעדנעל ערעדנַא ןופ ןוא אפוג ןלױּפ ןופ רעריפנָא-גנוגעווַאב יד
 רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ םיגיהנמ יד ןופ ךיוא
 ןעמ ףרַאד ?טרָאװ סָאד, ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןשיווצ ןופ .גנוגעווַאב
 ןָאסלענעצַאק קחצי רעטכיד יד ןופ גנוקילײטַאבטימ יד ןכיירטשרעטנוא
 -ץרא ןופ לדנעמ-םחנמ ןופ ווירב, יד ךיוא יװ ,רעגנַאמ קיציא ןוא
 ןיא ךַאז עיינ ַא .שטיווָאקרעב .ד .י ןבירשעג טָאה סע סָאװ ,"לארשי
 ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק יד ןעװעג ןענעז ןלױּפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד
 יד רעדָא ידנעפע זיזע ןופ ןעגנולייצרעד יד ,סבח הכרב ןופ דנַאל
 .סירוי .ש.א ןופ ןענָאטעילעפ עקידלארשי-ץרא

 -דיוועג ,ןרעמונ עטרעסערגרַאפ ןענישרעד ןענעז לָאמ וצ לָאמ ןופ
 .לג.ד.א יַאמ ןט-1 ,"תורדתסה ןופ גָאט, םעד יװ ,עטַאד רעסיוועג ַא טעמ
 -מעזקע לָאצ רערעסערג ַא ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ןרעמונ יד טָא
 רעלעיצעּפס ַא ןופ ןינע רעד ןעוועג זיא גנוטיײרּפשרַאפ רעייז ןוא ןרַאלּפ
 יד ,"?ץולחה, ןופ ךעלדיימ ןוא םירוחב רעטרעדנוה .עיצקַא-ַײטרַאּפ
 .ַא.א ריעצה ץולחה ,"טייהיירפ, ײטרַאּפ רעד ןופ גנוגעווַאב-טנגוי
 ןוא ןליוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןופ ןסַאג יד ףיוא סױרַא ןענעז
 ליצ ןטימ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "טרָאװ סָאד , .גנוטייצ יד טפיוקרַאפ
 -ייצ יד ןוא ןלױּפ ןיא י"א ןקידגטעברַא ןרַאפ גנוגעוװַאב רעד ןעניד וצ
 -ייז ןוא םירבח יד ןופ עיטַאּפמיס רעד ףיוא טציטשעג ךיז טָאה גנוט
 ןבָאה ידכ ןרָאװעג טעדנירגעג טינ זיא גנוטייצ יד .רעציטשרעטנוא ערע
 םעד טַאהעג טינ טָאה יז ןוא -- ןטיציפעד טַאהעג טָאה יז -- םיחוור
 .גנוטײרּפשרַאפ-ןסַאמ ַא רַאפ קיטיונ זיא סָאװ ,טַארַאּפַא םענעמונעגנָא
 ןופ טסייג-סטייקיליווירפ ןפיוא ,טגָאזעג יוװ ,טריזַאב ךיז טָאה ץלַא
 ןעמונרַאפ רקיעב ךיז ןבָאה גנוטייצ יד ןטײרּפשרַאפ טימ ןוא ,םירבח יד
 .טלָאצעג ןעמוקַאב וצ ידכ טינ ,ןטסיױוװיטקַא

 סערגנָאק ןט-18 םוצ עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןופ הפוקת רעד ןיא
 בצמ ןלעיסנַאניפ ןגעוו ןטכַארטרַאפ וצ ךיז טייצ ןייק ןעוועג טינ זיא
 -נורהא .י עיצַארטסינימדַא רעד ןופ רעריפנָא יד םגה ,גנוטייצ רעד ןופ
 טריאורטסניא ןוא ןפלָאהעג ןענעז עכלעוו ,יקסנעזדָארג .א ןוא ןָאס
 ןעניפעג םייב טלגנַארעג ךיז ךעלגעט-גָאט ןבָאה ,סיײר .א ךרוד ןרָאװעג
 -יירעקורד יד ןלָאצַאב וצ רעדָא ריּפַאּפ ןפיוק וצ טלעג עקיטיונ סָאד
 ןפיוא טבעלעג גנוטייצ יד טָאה ןכָאװ עטשרע ענעי ןיא .רעמיטנגייא
 יז טָאה גנוװש ןטשרע ןופ חוּכ רעד ןוא ,"לַאטיּפַאק-טנורג, ןופ ןובשח
 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רעכלעוו .סערגנָאק םעד ךָאנ זיב ןטלַאהעגסיוא

 .19232 רעבמעטּפעס ףוס גָארּכ
 ןיא סערגנָאק םוצ ןרָאפעגסױרַא זיא וװָאשַאבור .ז רָאטקַאדער רעד

 ןופ טרָא ןפיוא .טרעקעגקירוצ טינ עשרַאװ ןייק ןיוש ךיז טָאה ןוא גָארּכ

 עקיטרָא ןופ םויגעלָאק-עיצקַאדער ַא ןעוװעג טציא זיא רָאטקַאדער ןייא

 ןעזסיוא םוצ רעמ ןעזסיוא ריא טסַאּפעגוצ טָאה גנוטייצ יד ןוא ןשטנעמ

 רעד סיואגנעל ּפעק-טּפױה טימ וליפא ,ןעגנוטייצ עקירעביא יד ןופ

 עיצקַאדער יד .4 טָאטשנַא ןטלַאּפש 6 טימ ,טייז רעד ןופ טיירב רעצנַאג

 ליפ טָאה סָאד רעבָא .14 עשנעג ףיוא זױה-ײטרַאּפ ןיא רעבִירַא זיא
 ךיז בצמ רעלעיסנַאניפ רעד טָאה 1934 רַאונַאי ןיא ןוא ןפלָאהעג טינ

 רעדעי ןיא סָאװ ,תועדומ-סלדנַאה זַא ,ןסיוו ףרַאד ןעמ .טרעגרערַאפ

 כה יד ןיא ץַאלּפ-טּפיוה םעד ייז ןעמענרַאפ גנוטייצ רעלַאמרָאנ

 טלייצעג יד .גנוניישרעד ענעטלעז ַא ןעוועג *טרָאװ סָאד; ןיא ןענעז

 ןרעּפלַאה לאיחי רייד

 טנעדנַאּפסערַאק רעשירַאטנעמַאלרַאּפ
 גנוטייצ רעד ןופ

 יד ,בגא ,עכלעוו ןיא ,סערגנָאק םוצ ןלַאװ יד ךָאנ זַא ,ןעמעננָא ךיוא ףרַאד

 ןופ 42,590 וצ ןעוועג הכוז טָאה ןליוּפ ןיא לגילפ-סטעברַא ןופ המישר

 -גנוגעװַאב יד ןופ גנוריסערעטניארַאפ יד ןלַאפעג זיא -- ,ןעמיטש יד

 יד ןוא ,עשרַאװ ןיא גנוטייצ רעד ןופ םויק ןטימ דנַאל ןיא ןצנַאטסניא

 .ןּפמורשעגנייא ןרָאװעג זיא ףליה

 טריפעגכרוד רעדיװ ןוא רעדיװ טָאה ןלױוּפ ןיא גנוגעװַאב יד

 ןעגנוגנידַאב יד ןיא רעבָא ,גנוטייצ רעד רַאפ ןעגנולמַאז עכעלרעניא

 עכלעוו ןופ ,ןטכיש-סקלָאפ יד ייב טשרעהעג טָאה סָאװ ,טיײקמערָא ןופ

 יד טָא ןבָאה ,גנוגעװַאב רעד ןופ םירבח יד ןעמוקעג רקיעב ןענעז סע

 טירש יד ןופ רענייא .םעלבָארּפ סָאד ןזייל טנָאקעג טינ ןעגנולמַאז-טלעג

 עקירעמַא ןייק סייר .א ןופ תוחילש יד ןעוועג זיא בצמ םעד ןרעסעברַאפ וצ

 .ּפיטָאניל ַא ןטפַאשקרעװעג עשידיי יד ןופ טרָאד ןעמוקַאב וצ ליצ ןטימ

 ַא ןעמוקעגנָא זיא 1934 גנילירפ ןיא ןוא ןעוועג חילצמ טָאה תוחילש יד
 טסַאל יד טרעטכיילרַאפ סָאװטע טָאה רעכלעוו ,ּפיטָאניל רעטצונעג

 יד ןּפעלשסױרַא טנָאקעג טינ טָאה סָאד ךיוא רעבָא ,תואצוה יד ןופ

 ,לארשי-ץרא וצ טעדנעװעג ךיז טָאה ןעמ .סיזירק ןשינָארכ ןופ גנוטייצ

 ןסָאלשעגּפָא זיא יַאמ--לירּפַא ןיא זַא ,טלייצרעד ץיווָארָאטנַאק .נ ןוא
 ןוא תורדתסה ןופ לעוּפה דעו ןשיװצ םכסה ןימ ַא דנַאל ןיא ןרָאװעג

 -סעפ ַא ףיוא גנוטייצ יד ןלעטשקעװַא ןגעוו ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב רעד

 ןטיול .גנוטײרּפשרַאפ ריא ןרעטיירבסיוא ןּוא עזַאב רעשימָאנָאקע רערעט



 ןירעמיטנגייא יד יו טפַאשלעזעג ַא ןרעוו ןפַאשעג טפרַאדעג טָאה םכסה
 ןויצ-ילעוּפ ןקילײטַאב ךיז ןלָאז סע רעכלעוװ ןיא ,גנוטייצ רעד ןופ
 -= עיצילַאג-חרזמ ןיא צ"עופ תודחאתה ,לַאטיּפַאק ןקיטיונ ןופ 4996 טימ
 יד ןוא 702-- עיצילַאג ןיא ץולחה ,1490 -- ןלױּפ ןיא ץולחה ,2
 ןיא טַאר-ײטרַאּפ רעד .לַאטיּפַאק ןופ 600 טימ י"א ןופ גנוקילײטַאב
 ןופ עיצַאזילַאער יד רעבָא ,םכסה םעד טקיטעטשַאב יַאמ ןיא טָאה ןליוּפ
 ןייק ןיוש טָאה "טרָאװ סָאד, ןוא ,טייצ טרעדָאפעג טָאה ןַאלּפ םעיינ
 ןטיירגוצ ןיא ןטלַאהעג טָאה ןעמ תעב ,1934 יַאמ ףוס .טַאהעג טינ טייצ
 .המשנ ריא טכיוהעגסיוא גנוטייצ יד טָאה ,גנוזענעג ריא רַאפ רענעלּפ יד

 .גנַאל ףיוא טינ רעבָא

 ירעי םייח

 סָאד,, ןופ דילגטימ-.דער
 לקיטרַא םעד ןופ רבחמ

 "טרָאװ

 -- לוגלג רעטייווצ רעד
 "טרָאװ עיינ סָאד,

 ןַא ןופ םעט םעד טליפעג לָאמ ןייא ןיוש ןבָאה ייז יו םעדכָאנ
 טנָאקעג טינ ןיוש ךיז ןויצ-ילעוּפ ןבָאה ,גנוטייצ רעכעלגעט רענעגייא
 ןבָאה יז זיב טקיאורַאב טינ ךיז ןבָאה ייז ןוא ריא ןָא ןײגַאב רעמ
 סָאד, ןסילש ןכָאנ רָאי ַא .ןעניישרעד ריא ןעיײנַאב וצ ןעוועג חילצמ
 ."טרָאװ עיינ סָאד , ןעניישרעד ןבױהעגנָא טָאה ,1935 ץרעמ ןיא ,?טרָאװ
 .סערגנָאק ןשיטסינויצ םוצ ןלַאװ ןופ רָאי ַא ןעוועג זיא 1935 ךיוא ,בגא

 יד ןבעגוצסױרַא ןעגנוטיירגוצ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז לָאמסָאד
 ןענעז רעטניוו ןופ ןוא רעמוז ןופ םישדח יד .קידתודוסי רעמ גנוטייצ
 ןפַאש וצ ידכ ,גנוגעווַאב יד ףיט ןרעקַאעצ ףיוא ןרָאװעג טצונעגסיוא
 זיא סע לייוו ,גנוטייצ רעטיײנַאב רעד רַאפ עזַאב ערעטסעפ ַא ריא ןיא

 ןייק ןעמ ןָאק ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןעלנָא ןעיירט ַא ןָא זַא ,רָאלק ןעוועג
 -סגנוטיײרּפשרַאפ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סע .ןבעגסױרַא טינ גנוטייצ

 ירעי םייח

 זיא רעדיוו ןוא ןטנענָאבַא ןרָאװעג ןברָאװרעד ןענעז סע ,סעיסימָאק
 טקישעג וליפא זיא ןַאמזיּפש .ל .גנולמַאז-טלעג ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד
 גנוטייצ רעד רַאפ ןטנענָאבַא ןפַאש וצ ָאד ידכ ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאװעג
 ןיא גנוגעװַאב רעד וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,םירבח ןסַאמ יד ןשיוװצ
 ןינע ןַא טַאהעג ןוא םַאטש רעייז ןסעגרַאפ טינ ןבָאה עכלעוו ןוא ןלױּפ
 טבעלעג ךָאנ ןבָאה סע ּוװ ,ןליּפ ןיא ןשינעעשעג יד ןגלָאפכָאנ ןיא
 .תוחפשמ ערעייז ןופ ליפ

 עקידנכערּפשטנַא ןעגניד ףיוא טעייטסעג ןעלטימ יד ןבָאה לָאמסָאד
 ,21 סַאג-עגולד ףיוא עיצַארטסינימדַא ןוא עיצקַאדער רעד רַאפ ןעָארויב
 ייוצ טימ יירעצעז ענעגייא ןַא טרָא ןפיוא ןטכירניײא ףיוא וליפא ןוא
 ןישַאמ-קורד ַא .ןצירטַאמ ןכַאמ וצ סערּפ ַא טימ ,ןענישַאמ-ּפיטָאניל
 ןענופעג ךיז טָאה ןישַאמ ענעגנודעג ַא .טַאהעג טינ ךָאנ גנוטייצ יד טָאה
 ןיהַא ןריפקעװַא טגעלפ הילש ַא ןוא 148 סַאג-עקסוװָאקלַאשרַאמ ףיוא
 וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב ךיוא זיא סע .ןצירטַאמ יד עקשזָארד ַא ףיוא
 -סױרַא ןוא ןעגנוטייצ עקירעביא יד טימ גנוטייצ עטיינַאב יד ןכיילגרַאפ
 רעמכָאנ זיא'ס סָאװ ןוא .ןטייז 12 תבש-ברע ןוא ןטייז 6 גָאט ןדעי ןבעג
 -ץניװָארּפ יד רַאפ ענייא -- סעגַאלפיוא ייווצ ןייז ןלעװ סע :קיטכיוו
 .ןָאיַאר רעװעשרַאװ ןרַאפ עטייווצ ַא ןוא טעטש

 סָאד תעב ,"טרָאװ עיינ סָאד , ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה גנוטייצ יד
 ענעגנולשעגנייא ,תויתוא עניילק טימ טקורדעג ןעוועג זיא ,"עיינ, טרָאװ
 ןט-15 םעד ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע רעד ."טרָאװ, ןסיורג ןיא
 ןט-24 םעד -- רעטצעל רעד .טיוט סיקסדוסליּפ ךָאנ געט יירד ,19235 יאמ
 .19237 רעבמעווָאנ

 רעטעברַאטימ ןופ זיירק רעטיירב ַא

 עיינ סָאד, ןיא ןטעברַא ןיירַא זיא תורוש יד ןופ יועביירש רעד
 ריא ןיא טָאה ןוא ןעניישרעד ריא ןופ ךָאװו רעטייוצ רעד ןיא ?טרָאװ
 ַא יװ ןביוהעגנָא בָאה ךיא .ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא יז זיב טעברַאעג
 יד ןריגַאדער וצ רעבירַא ךיא ןיב רעטעּפש ןכָאװ ייווצ ,רָאטקערָאק
 עטשרע יד ןריגַאדער וצ טרָאד ןופ ,קינָארכ רעװעשרַאװ רעד ןופ טייז
 ןביירש וצ ךָאנרעד ןוא -- טכַאנײב ךָאװ ַא ןוא גָאטיײב ךָאװ ַא -- ןטייז
 ןגעוו רקיעב ,ןרעמונ-תבש יד ןיא ןעלקיטרַא ןוא ענמולָאק עכעלגעט ַא
 .סעמעט עשיליוּפ-שידיי ןוא עשיליוּפ

 רעטנוא עשרַאװ ןיא ןטעברַא וצ ןעוועג טרעשַאב טינ רימ זיא'ס
 ךיא בָאה םעד וצ) רזש-וָאשַאבור ןמלז ןופ טנַאה רעקידנריגַאדער רעד
 טינ טָאה רצ לייוו ,("רבד, ןיא טעברַא ןיימ ןופ ביײהנָא םייב ןעוועג הכוז
 ןריגַאדער ןעמוק ןוא גנודַאלניײא יד ןעמענוצנָא טייקכעלגעמ יד טַאהעג
 רָאטקַאדפר סלַא זיא דנַאל ןופ עיצַאדנעמָאקער ַא טול ."טרָאװ עיינ סָאד;
 ןופ ןַאמלעה בקעי ר"ד ןרָאװעג טמיטשַאב גנוטייצ רעטיינַאב רעד ןופ
 ןיא תולג ןשיטילָאּפ טכירעגּפָא טייצ רענעי וצ טָאה רעכלעוו ,עגיר
 ןיא רָאטַאטקיד 1924 ןיא ןרָאװעג זיא סינַאמלוא יװ םעדכָאנ ןלוּפ

 ןרַאפ גנוגעווַאב רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ,ןַאמלעה ר"ד ,דנַאלטעל
 ,טעטימָאק-סנָאיצקַא ןשיטסיגויצ ןיא רבח ןוא לארשי-ץרא ןקידנטעברַא



 "טרָאװסקלָאפ, ,"טרָאװ עיינ סָאד, ,"טרָאװ סָאד,

 ."ןגרָאמירפ רעגיר, גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער ןעוועג םעד רַאפ זיא
 ןטעברַא ןבױהעגנָא ןוא דנַאלטעל ןופ ןעמוקעג ןענעז םיא טימ ןעמַאזוצ
 טייצ עסיוועג ַא זיא רעכלעוו ,גרעבנעוועל .ש ר"ד גנוטייצ רעד ןיא
 טסילַאנרושז רעקירָאיגנַאל ַא ,יַאטיק .י ןוא ,רַאטערקעס-עיצקַאדער ןעוועג
 .רעביײרש ןוא

 ךיז ןבָאה ןויצ-ילעוּפ ןופ ?טרָאװ סָאד, ןופ םירבח-עיצקַאדער יד
 ,רעגרעב לצרה ץוח ,"טרָאװ עיינ סָאד; ןופ עיצקַאדער רעד וצ ןסָאלשעגנָא
 טקידנערַאפ טָאה יונ .מ ךיוא .לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע זיא רעכלעוו
 -עיצקַאדער עיינ .דנַאל ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןוא ןלױּפ ןיא תוחילש ןייז
 ,יקסנישטָאּפָא ץרּפ .ןרעּפלַאה לאיחי :ןעוועג ןענעז ןליוּפ ןופ רעדילגטימ
 .דַאבַאב .ס טנעדוטס רעד ןוא ןייטש .ב .מ רעביירש רעד ,יקסנַאכָאק .מ
 רעד ךיוא יװ ,עגַאלײב עשירַארעטיל יד טריגַאדער ןעמַאזוצ ןבָאה עכלעוו
 ןעװעג זיא ןליופ ןיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,תורוש יד טָא ןופ רעביירש
 סלַא עיצקַאדער רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא ךיוא זיא סע .יקסנישלעז
 רעד ,רערעל לאיחי ,ווָאכעלעשז לטעטש ןופ רעטכיד רעד רָאטקערָאק
 ועד ןיא דנַאל ןיא ןענישרעד זיא) "םייה ןיימ,/ עמעָאּפ רעד ןופ רבחמ
 ךשמ ןיא .("אבא תיב, ןעמָאנ ןטימ רעצלעמ ןושמש ןופ גנוצעזרעביא
 עיצקַאדער רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה ןטינשּפָא-טייצ ענעדישרַאפ ןופ
 -ָאניבַאר לאקזחי ןוא (רוגי ץוביק ןיא ןומיר .ז טנייה) יקסווָאנַאמָאר .וו
 טינ טָאה ןַאמזיּפש .ל ךיוא .(תואטיגה-ימחול ץוביק ןיא ,ןבר) שטיוו
 רעטייל-סגנוטייצ רעד .עיצקַאדער רעד ןיא ליבַאטס טעברַאעג דימת
 וצ ןרָאװעג טקישעג זיא רעכלעוו ,ינפג .ח ןעוועג רָאי ןטשרע ןיא זיִא
 ר"ד ןוא יקסווָאלזָאק .מ --- םיא ךָאנ ןוא ,לארשי-ץרא ןופ קעווצ םעד
 .שטָאקסדָאּפ

 רעטעברַאטימ ןופ זיירק ןטיירב ַא רעייז טַאהעג טָאה "טרָאװ עיינ סָאד;
 -עג טציא טָאה לארשי-ץרא ןופ .דנַאלסיױוא ןופ ןטנעדנַאּפסערָאק ןוא
 ,ררוש םייח) רעעז .ח ןצנעדנָאּפסערָאק ןפוא ןליבַאטס ַא ףיוא טקיש
 ןוא ןוירוקנַא .א ןבירשעג טָאה ןָאדנָאל ןופ :("רבד, ןופ רָאטקַאדער
 החּפשמ ןייז טימ רעבירַא זיא רעכלעוו ,גרעבנעוװעל .ש ךָאנרעד
 -- קיטָאק .י :װװעינישיק ןופ ןבירשעג טָאה ןערָאק .י ;דנַאלגנע ןייק
 ריאמ רָאיטקַא-"להא, רעד .גָארּפ ןופ סענַאמ .א ןוא טשערַאקוב ןופ
 וצ ןגכ עקרעמש; ןעמָאנ ןטימ ןענָאטעילעפ טקישעג טָאה תילגרמ
 ײז ףיוא ןבירשעגרעטנוא ךיז טָאה רע ןוא "ןלױּפ ןיא םירבח ענייז
 .תימלוש .א םינָאדװעסּפ ןטימ

 ןופ ןזיירק עיינ ןיא קנַאדעג ןשיטסינויצ ןופ גנוגנירדניירַא יד
 טָאה ,ןזיירק עוויסערגָארּפ יד ןיא סרעדנוזַאב ,ןליוּפ ןיא רוביצ ןשידיי
 טינ יז ןענעז רבע ןיא סָאװ ,ןשטנעמ "טרָאװ עיינ סָאד, וצ טּכַארבעג
 ןשיװצ רעטסקיטכיוװ רעד .םזינויצ םוצ עטנעָאנ רָאג יו טנַאקַאב ןעוועג
 רענעי וצ זיא רעכלעוו ,יקסנישטשעל בקעי ןעוועג קפס ןָא זיא עלַא יד
 גנוטייצ רעזדנוא ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא עשרַאװ ןיא ןסעזעג טייצ
 טריפעגכרוד טָאה רע סָאװ ,ןעגנושרָאפ ןופ ןטַאטלוזער עקידנרעלַאּב
 ,דנַאטשַאב ןלַאיצָאס רעייז ,ןדיי יד ןופ ןבעל ןגעו ךעלטעטש ייר ַא ןיא
 -עג רעקיטכיוו רעטייוצ ַא .א .א בצמ רעשימָאנָאקע ,תוסנרּפ ערעייז
 רעכלעוו ,קישטנָארָאה .ש רעביירש רעטנַאקַאב רעד ןעוועג זיא סניוו

 רעטמירַאב רעד .ןעגנולייצרעד גנוטייצ רעד ןַיא טכעלטנפערַאפ טָאה

 ערעדנַא .רעטַאעט ןגעוו ןבירשעג טָאה יקסווערָאמ םהרבא רָאיטקַא

 .ב ,(ןרוג) טַאלבנירג ןתנ ןעװעג ןענעז ןסיורד ןופ עטקילײטַאבטימ

 ןענעז סע .שזדַאל ןופ שטיװַאסַאנַאי .י ןוא (ילאכימ) ינװַאכוד
 עשַאב קחצי ןופ ןעגנולייצרעד גנוטייצ רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 וצ טייצ ןופ ןענעז גנוטייצ רעד ןיא ,וָאקינרעיּפַאּפ .י ןופ רעדיל ןוא
 קלַאפ ,גרעבנירג םייח ,יקסניּפ דוד ןופ ןעמענ יד ןענישרעד ךיוא טייצ
 ןוא שַאקעל דרַאנרעב ,לַאטנוַארב סוילוי ,ווָאנרעשט רָאטקיװ ,ןירעּפלַאה
 רעטכיד רעד .קעדַאלוװ עקירעמַא ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ גיהנמ ןופ
 .לארשי-ץרא ןיא ךוזַאב ןייז ןופ ןקורדנייא טכעלטנפערַאפ טָאה קיווייל

 ּיקסנישטשעל בקעי

 גָאלָאיצַאס רעטסּוװַאב

 -ָאק ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא טַאהעג ךיא טָאה ?טרָאװ עיינ סָאד,
 לאיחי ןעמונרַאפ טמַא םעד טָא טָאה טייצ עסיוועג ַא .טנעדנָאּפסער
 ,(ןַאמטוג) יקסוב זדנוא רַאפ ןָאטעג סָאד טָאה רעטעּפש ןוא ןרעפלַאה
 רעד ןופ גנוטייצ יד ,?קינטָאבָאר , ןופ םייס ןיא טנעדנָאּפסערָאק רעד
 ןיא ןבירשעג טָאה רע .ס.פ.ּפ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשיליוּפ
 .(?ןלוריבג ןבא ןעמָאנ ןטימ זדנוא ייב ןבירשעגרעטנוא ךיז ןוא שיליוּפ

 *! הברדַא -- טָאקיַאב רעשימָאנַאקע,

 עינ סָאד, ןענישרעד זיא סע עכלעוו ןיא ,1927--1935 ןרָאי יד
 ןופ ןבעל ןיא ,עּפָאריײא ןיא ןרָאי עקידלרוג ןעװעג ןענעז ,?טרָאװ
 ,דנַאל ןיא קרעוו-סגנובעלפיוא ןופ ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ ,קלָאפ ןשידיי

 רעביא טײרּפשעגסױא ךיז טָאה ורכז חמי ןרעלטיה ןופ ןטָאש רעד
 רעשיצַאנ רעד טָאה 1934--1933 ןרָאי עטשרע יד ןיא .עּפָארײא ץנַאג

 ןקידנערַאפ ,טכַאמ ןייז ןרידילָאסנָאק ףיוא טרירטנעצנָאק ךיז לווייט
 -ָאנָאקע ערעייז ןופ ןדִיי יד ןביירטרַאפ ,דנַאלשטייד ןופ עיצַאקיפַיצַאנ יד

 ס
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 תוחוכ עשירעטילימ ןעלמַאז ,סעיציזָאּפ עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשימ
 דנַאלשטיײד ןופ עיסנַאּפסקע רַאפ רַאדנעלַאק-טייצ ַא ןלעטשטסעפ ןוא
 ןגעוו טליײטעגטימ רעלטיה טָאה 1925 ץרעמ ןיא .ןצענערג עריא ץוחמ
 -ייטטימ עכעלטנפע ןַא -- ןַאמ ןָאילימ ןבלַאה ַא ןופ רעטילימ ַא ןפַאש
 ץרעמ ןיא .גנַאל ןופ טריטסיזקע ןיוש טָאה סָאװ ,טקַאפ ַא ןגעוו גנול
 טימ ןוא טיבעג-ןייהר ןיא תולייח ענייז טריפעגניײרַא רע טָאה 6
 ילוי ןיא :ךַאמּפָא רעלַאסרעװ םעד ןסירעצ קיטליגדנע רע טָאה םעד
 םייב ָאקנַארפ לַארענעג םעד ףליהוצ טלייאעג רע טָאה רָאי ןבלעז ןופ
 ןבלעז ןופ רעבָאטקָא ןיא ןוא ;עינַאּפש ןיא קילבוּפער יד ןקירדרעטנוא
 1937 רָאי סָאד .םיור--ןילרעב "סקַאק יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רָאי
 ןעגנוכיירגרעד עקידרעירפ יד ןעיידרַאפ ףיוא ןרָאװעג טצונעגסיוא זיא
 -גוכיירגרעד עיינ וצ ןעגנוטיירגוצ עשיטַאמָאלּפיד-שירעטילימ ףיוא ןוא
 עיזַאװניא ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןרידיווקיל ,ךיירטסע ןעמענרַאפ -- ןעג
 -רעניא רעד ןרָאװעג טפרַאשרַאפ זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןלױּפ ןייק
 1938--1936 ןרָאי יד ןיא ןוא דנַאלסור-טעיווָאס ןיא רָארעט רעכעל
 טריפרעד ןבָאה סָאװ ,ןסעצָארּפ עסיורג יד ןעמוקעגרָאפ טרָאד ןענעז
 רעשיטסיוװעשלָאב רעד ןופ רעטעש יד ןופ עיצַאדיווקיל רעשיזיפ רעד וצ
 .ײמרַא רעטיור רעד ןופ גנוריפנָא רעטסכעה רעד ןופ ןוא עיצולָאװער

 'סק3/:1 ןקספהזסשפ 15165434 ;ד2187

 שאד

 טראוו
 זארג 90 ןיירפ וליז 8 טלה רעפוצרעקיסניה

 אגזו:פאפ 51064 2 ן= 6 1938 דיצרת וישכ ה - רעבמעװאנ 26 לישנו ,עשראװ

 ןסָאגעג ךיז טָאה טולב רעייז ןוא טצכערקעג ןבָאה ןדיי עשטייד יד
 ןבָאה ןדיי עשיליוּפ יד ךיוא רעבָא .רָארעט ןשיצַאנ ןופ קורד ןרעטנוא
 ןופ ןרעמונ יד טרעטעלב סָאװ רעד .ןבעל ןטכייל ןייק טַאהעג טינ
 ַא ןיא טלבוטעג ךיז טלָאװ רע יו טליפ ןרָאי ענעי ןופ גנוטייצ רעד
 ינוי ןיא סָאװ ,טָאקיָאב רעשימָאנָאקע רעד .טולב ןוא ןרערט ןופ םי
 רעד טימ לּפמעטש רעלעיציפָא ןַא ןרָאװעג ןבעגעג םיא זיא 6
 ןגעק ןסעצסקע; :יקסווָאקדַאלקס רעימערּפ ןופ םייס ןיא גנורעלקרעד
 --?הברדַא -- ייז ןגעק המחלמ עכעלטפַאשטריװ ַא רעבָא ,ןיינ -- ןדיי
 ןרעמונ-סגנוטייצ יד .בושי ןשידיי ןיא ןברוח ַא טכַאמעג טַאה
 ןוא םירחוס עשידיי ןופ ןטָארקנַאב ןגעוו תועידי טימ לופ ןענעז

 יִרעַי םייח

 ןסיורג רעייז ןיא ןענעז סָאװ ןרעטלע עשידיי ןגעוו ,רעלעירטסודניא
 ןופ ןרָאדירָאק יד ןיא רעדניק ערעייז ןזָאלרַאפ זיב ןעגנַאגרעד שואי
 ןדרַאמטסבלעז ןגעוו ,רעזײה ןופ ןרעױט יד ןוא סעיצוטיטסניא יד

 ןעגנַאגַאב ןענעז סָאװ יד ןשיוצ .טײלעמערָא ןופ ןוא עזָאלסטעברַא ןופ

 ,"תמא תפש, ןופ לקינייא ןַא ,רעטלַא לארשי רחוס רעד -- דרָאמטסבלעז

 .רעטעב-תובדנ יד טרעמעג ךיז ןבָאה סע ןוא .םיר"ומדא רערעג יד ןופ

 טעמכ געלפ ךיא סָאװ ,ןומזּפ רעד ןרעיוא עניימ ןיא טגנילק טנייה זיב

 סַאג"דזַאיעשּפ ףיוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,דיי ַא ןופ ןרעה גָאט ןדעי

 טינ בָאה'כ; :ךיז קידנעלקָאש ןוא הליפת ןופ ןוגינ ַא טימ ןפורעג ןוא

 הרירב ןייק קינבָאה טינ ."ןבעל וצ ןענַאװ ןופ טינ בָאה'כ ,טיורב ןייק

 -ןסַאג ןופ ןייז וצ סנרפמ ךיז טריבורּפ ןדיי רעמ ןוא רעמ ץלַא ןבָאה

 לופ ןעוועג ןענעז עשרַאװ ןופ ןָאיַאר ןשידִיי ןיא ןסַאג יד ןוא ,לדנַאה

 סָאד .םינימ עלַא ןופ .תורוחס טימ ענעדָאלַאב ךעלעגעוװ:-טנַאה טימ

 סנטייוורעדנופ ןעװ ןוא לדנַאה-ןסַאג רעכעלצעזעגמוא ןַא ןעוועג זיא

 ןפיולטנַא רעדליװ ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה ,טנַאיצילָאּפ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה

 טָאה רעלדנעה-ןסַאג יד טָא .ךעלעגעוו ערעיײז טימ רעלדנעה יד ןופ

 -רעד ייז רַאפ ןעמוקַאב וצ ןעגנואימַאב עלַא ןוא ?ךעל'דסח; ןפורעג ןעמ

 .טשינרָאג טימ טזָאלעגסיוא ךיז ןבָאה ןשינעביול

 ןפיוקרַאפ סָאד ןעװעג זיא "הסנרּפ, עטײרּפשרַאפ עטייווצ ַא

 ןסַאג יד טלופרַאפ ןבָאה עכלעוו ,רעדניק ךרוד בור סָאד ,ךעלעגייב

 עינ סָאד, ןיא ."ךעלעגיב עשירפ עסייה; :ןפורסיוא ערעייז טימ

 יד טָא ןגעװ לקיטרַא-רעגייטש ַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאּפ זיא ?טרָאװ

 רעד ןיא טעּפש זיב .טייהדניק ןייק ןופ טסּוװעג טינ ןבָאה סָאװ ,רעדניק
 וקנָא ןרַאפ קידנרעטיצ ,ןשיוק ערעייז ןבענ ןענַאטשעג יז ןענעז טכַאנ
 ןשיװצ ןגעלשעג וצ ןייגרעד טגעלפ לָאמנַײא טינ ןוא טנַאיצילָאּפ ַא ןופ
 ."רעצעלּפ-ףיוקרַאפ, ףיוא הקזח בילוצ רעדניק יד

 ךָאװ ַא ןופ קינָארכ יד

 -דַאלקס ןופ גנודַאלניײא יד ןעמונעגנָא ןרעג ןבָאה לארשי-יאנוש יד

 ןבָאה יז רעבָא ,טיורב לקיטש רעייז ןדיי יד ייב ןביורוצוצ יקסווָאק
 שיטקַאפ .ןסעצקע ןינע ןיא "ןיינ , ןייז ןופ ןקָארשעגרעביא טינ ךיוא ךיז
 עשידיײ-יטנַא יד וצ ץנַארעלָאט טימ ןגיוצַאב ךיז גנוריגער יד טָאה
 -טסבלעז ןופ םימעט בילוצ ןָאטעג סָאד טָאה יז .סעקישטשמָארגָאּפ
 טקעטשעג ןדלַאה ןזיב ןבָאה ןסַאמ-סקלָאפ עשיליוּפ יד ; גנוקידייטרַאפ
 רעד טקרַאטשעג ךיז טָאה'ס ןוא טיונ רעשימָאנָאקע ןופ ּפמוז ןיא
 ןגעק ןסעצָארּפ ןוא ןטסינומָאק ןופ ןטסערַא .דנַאל ןיא זיורבפיוא
 ןעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ ןבָאה לארשי ינב וניחא עכלעוו ןיא ,ןטסינומָאק
 רעדיװ ןוא רעדיוװ .גנוניישרעד עכעלגעט-גָאט ַא ןעוועג ןענעז ,טרָא
 ןוא תומוהמ ןכָארבעגסױא דנַאל ןופ ןענָאיַאר ענעדישרַאפ ןיא ןענעז
 ןיא .ײצילָאּפ רעד ןוא םירעוּפ ןוא רעטעברַא ןשיוװצ ןסױטשנעמַאזוצ
 ,ןשטנעמ רעטרעדנוה ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז ןסױטשנעמַאזוצ יד טָא
 ןכערבוצכרוד ןעוועג חילצמ םעד ןגעוו העידי ַא טָאה ןטלעז רעייז רעבָא
 טָאה ןעמָארגָאּפ עשידיײ-יטנַא קידנביולרעד .רוזנעצ רעד ןופ רעיומ יד



 "טרָאוװסקלָאפ, ,"טרָאװ עיינ סָאד , ,"טרָאװ סָאד

 רענייז גנוריגער עשירַאצ יד יוװ ױזַא ,טפָאהעג גנוריגער עשיליוּפ יד

 .ןסַאמ יד ןופ סעכ םעד ךיז ןופ ןדנעװּוצּפָא ,טייצ

 ,1936 רָאי ןופ ?טרָאװ עיינ סָאד, ןופ ןרעמונ יד קידנרעטעלב
 ןוא גנעל רעד ןיא רעטרע קיצכעז ךרעב טלייצעגרעביא ךַיא בָאה
 ןעמָארגָאּפ רָאי ןופ ךשמ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ּוװ ,ןליוּפ ןּופ טיירב
 -רעד ןענעז סָאװ ,ןלַאפ עברַאה יד זיולב ןענעז סָאד רעבָא .ןדיי ןגעק
 טכעלטנפערַאפ טינ ללכב ןענעז ןלַאפ ערעטכייל :עסערּפ רעד וצ ןעגנַאג
 זַא ןלייצרעד וצ טסייו 1927 רַאונַאי ןופ גנוטייצ יד רעבָא ,ןרָאװעג
 ןלַאפ 348 ןעוועג זיירק רעקָאטסילַאיב ןיא זיולב ןענעז 1926 רָאי ןיא
 -רעקינייוו ןוא עברַאה ,ןלַאפנָא עניילק ןוא עסיורג ,ןדיי ףיוא ןלַאפנָא ןופ
 םירעױוּפ עשיליוּפ סָאװ ,םָארגָאּפ רעד זיא ךעלסעגרַאפמוא .עברַאה
 ןדיי ייוצ .קיטישּפ לטעטש ןיא 1936 ביוהנָא טריפעגכרוד ןבָאה
 -- ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ ןענעז רעקילד?עצ ,ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז
 טּפשמרַאפ ןענעז ,סעקישטשמָארגָאּפ יד טינ ,קיטישּפ ןופ ןדִיי יד ןוא
 טָא טימ תוכיישב .ןפָארטש עגנַאל ףיוא טכירעג ןשיליוּפ ַא ןיא ןרָאװעג
 ךָאנ גהנמ-הנידמ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,הלווע רעקידנעיירש-למיה רעד
 -טסעטָארּפ ַא טריפעגכרוד ןדיי עשיליוּפ יד ןבָאה ,םָארגָאּפ ןדעי
 .קיירטש

 רעכעלרעהפיואמוא ןַא וצ ביײהנָא ןַא יו טנידעג טָאה קיטישּפ
 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,ןסעצסקע יד תעב .ןעמָארגָאּפ ןופ עירעס
 עשידיי ייווצ ןענעז ,קצעיוװָאזַאמ-קסנימ ןיא רָאי ןבלעז ןופ רעבָאטקָא
 .דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא ייז ןופ רענייא ןוא ןעניז ןופ ּפָארַא עכעלטנגוי
 זַא .ַאזַא ןעוװעג ןעמָארגָאּפ יד ןופ טַאטלוזער רעד זיא ןלַאפ ליפ ןיא
 עשרַאװ ןייק ןוא ,ליוה ןוא טעקַאנ ןבילברַאפ ןענעז ןדיי ענעפָארטעג יד
 וצ ידכ ,ךעלטעטש ענעטילעג יד ןופ סעיצַאגעלעד טמָארטשעג ןבָאה
 סָאװ ,ןעמָארגָאּפ יד וצ .עקנַארק ןוא עקירעגנוה יד רַאפ ףליה ןטעב
 ןבעגוצ ןעמ ףרַאד ,ןומה ןדליו ןכרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענעז
 -וטס עשידיי ןגעק ןטעטיסרעווינוא יד ןיא רָארעט ןקידתוירזכא םעד
 .ךעלקנעב-ָאטעג,; יד ףיוא ןציז טלָאװעג טינ ןבָאה עכלעװ ,ןטנעד
 רעד ןגָאז תודע ןָאק יירעדליו רעשירעדרעמ רעד ןופ םענרַאפ ןגעוו
 -רַאפ טָאה ַאקסװעלישַאוװ ַאדנַאװ ןירעביירש יד סָאװ ,לקיטרַא-םרַאלַא
 ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא ןוא ,?קינטָאבָאר, ןיא טכעלטנפע
 !"רעדרעמ, :לטיט ןרעטנוא ?טרָאװ;

 ןעװעג זיא ןדיי רעביא ךיז ןעוועקעידזיא ןופ םרָאפ רעדנַא ןַא
 עשיליוּפ סָאד ןקידיײלַאב; ןגעוו ײצילָאּפ רעד סעגַאלקנָא ןעגנַאלרעד סָאד
 עכלעזַא ןופ הפיגמ ַא ןכָארבעגסיױא זיא םיצולּפ .ןדיי ַא ךרוד ?קלָאפ
 ןבָאה עכלעוו .תודע ןענופעג ךיז ןבָאה דימת ןוא םיטּפשמ-לובלב
 -יליוּפ, ןעירשעג טָאה דיי רעד זַא ,ןרעיוא ענעגייא ערעייז טימ טרעהעג
 רעד ןיא טגייצרעביא ךיז רעטכיר רעד טָאה דימת ןוא ,"ריזח רעש
 1926 ןיא זַא ,טלייצרעד "טרַאװ עיינ סָאד, .תודע ןופ טײקטבױלגַאב
 ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי ליפ ןוא ןימ םעד ןופ םיטּפשמ 1500 ןעוועג ןענעז
 רעד זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה לַאפ ןייא ןיא .ןפָארטש ערעווש
 ןטייוצ ַא ןיא ןוא רעביוט ַא ןעוועג זיא טגָאלקעגנָא טָאה סָאװ קַאילָאּפ

 ַא ןעוועג זיא דיי רעטקידלושַאב רעד זַא ,ןרָאװעג ןענופעג זיא לַאפ
 .םילובלב-סגנוקידיילַאב יד טָא ןופ ףוס רעד ןעמוקעג זיא ױזַא .רעמוטש

 -רַאפ "טרָאװ עיינ סָאד, טָאה 1936 רעבמעווָאנ ןופ 6 רעמונ ןיא
 ןעמָאנ ןרעטנוא יקסנישטשעל בקעי ןופ לקיטרַא ןסיורג ַא טכעלטנפע
 ןיא ךָאװ ןייא ןופ קינָארכ יד לקיטרַא ןיא טגנערב רע ."ינעה יננהא
 .ןעגנוטייצ יד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא יז יװ ױזַא ,עשרַאװ
 :ןטקַאפ ענעקורט יד ןענעז טָא

 -געייגרעד ןוא שדוח-שאר תסנכ-תיב ןיא ןעוועג ללּפתמ טָאה דיי ַא
 ַא ןעמוקַאב רע טָאה ,הסנרפ ןופ ןבעל ַא ןגעװ הליפת רעד וצ קיד
 ; ןברָאטשעג ןוא קַאטַא-ץרַאה

 סירוי .ש .א

 גנוטייצ רעד ןופ טסינַאטעילעפ

 רעקירָאי-51 ןַא טָאה סַאג-עשנעג ףיוא בלעוועג ןייז ןיא קידנעייטש
 : ןברָאטשעג ןוא קַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוקַאב דיי

 -15 ַא זיא יקּפילָאװָאנ--ַאקצילעמרַאק ןסַאג יד ןופ גָאר ןפיוא
 : ןברָאטשעג ןוא ןלַאפעג יורפ עשידיי עקירָאי

 -עיצוקעזקע ןופ ןשטנעמ ןעמוקעג ןענעז סַאג-עקסנַאקשיצנַארפ ףיוא
 -סטעברַא ןַא קַאטש ןטירד ןפיוא הריד ןייז ןופ ןריטימסקע וצ ידכ טמַא
 ןוא רעטצנעפ ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא זיא רע .טלַא רָאי 21 ,דיי ןזָאל
 -סיוא טָאה ,ןעזעג ץלַא סָאד טָאה סָאװ ,הלכ ןייז .ןרָאװעג טעגרהרעד
 :ןברָאטשעג זיא ןוא םס ןעקנורטעג

 ;טלַא רָאי 51 ,רעזָאלסטעברַא ןַא טשלחעג טָאה סַאג-עיװַאּפ ףיוא
 ןיא רעטצנעפ סָאד ןרָאװעג טקַאהעגסיוא זיא סַאג-ַאנלעימכ ףיוא

 ןיא רעדיוו ןוא ,טכַאנ רוּפיכ-םוי רעד ןיא דיי ַא ןופ טפעשעג-טכורפ ַא
 ;תוכוסד 'א ןופ טכַאנ רעד

 -סטעברַא ןַא ןופ ווירב ַא ןעמוקַאב טָאה "תמאו חצנ, אשידק הרבח
 יװ םעדכָאנ ,לארשי רבק וצ ןעגנערב םיא לָאז ןעמ טעב רעכלעוו ,ןזָאל
 :ןסלערדןַאב יד ףיוא ןרעװ ןענופעג טעװ רע
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 ןטעב םיא ידכ טריווזיוה ןייז וצ ףױרַא זיא רחוס רעשידיי ַא
 רע זיא ײרעקנַאצ רעד תעב ןוא טלעגד-הריד סָאד ןרעכעה טַינ לָאז רע
 .ןברָאטשעג ןוא ןלַאפעגרעדינַא

 בלעװװעג ַא ןיא ןסירעגנײירַא ךיז סענַאגילוכ ןבָאה עשרַאװ ןבענ
 ;םיא ףיוא ןסָאשעג ןוא דיי ַא ןופ

 עשרַאװ ןשיווצ גוצ-טכַאנ ןיא ןרָאפעג ןענעז סָאװ ,םירחוס עשידיי
 עיצַאטס רעד ףיוא .ןרָאװעג טּבױרַאב ןוא ןגָאלשעצ ןענעז ,ץיוװָאטַאק ןוא
 יז זיא ּפָאק ןופ רָאה ַא ןוא ,ּפָארַא רעביור יד ןענעז ווָאקרטָאיּפ ןיא
 ; ןלַאפעגּפָארַא טינ

 ,קצָאלּפ ןוא עשרַאװ ןשיװצ טמיווש סָאװ ,ףיש-רישזַאסַאּפ ַא ףיוא
 14 טעדנּוװרַאפ ןוא ןרישזַאסַאּפ עשידיי יד ןלַאפַאב סענַאגילוכ ןענעז
 ;יײז ןופ

 -עשרַאװ יד ףיוא ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ ןוא ןגָאלשעצ ןענעז ןדִיי ליפ
 ;ןסַאג רעוו

 -ךוש ןשידיי ַא ןיא רעטצנעפ סָאד ןרָאװעג ןכָארבעגסיױא זיא סע
 ;סַאגיַאנלעימכ ףיוא לָאמסָאד ךיוא ,בלעוועג

 ףיוא ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ ןוא ןגָאלשעצ זיא ןַאמרופ רעשידיי ַא
 :ענלַאמכָארק גָאר

 -עקסווָאבישזג ףיוא ןרָאװעג ןגָאלשעצ זיא רעטעברַא רעשידיי ַא
 .סַאג

 ריבג ַא ,דיי ַא ןגעוו טלייצרעד יקסנישטשעל .ךָאװ ןייא ןיא ץלַא סָאד
 רוביצ חילש רעד ןייז וצ ןעוועג גהונ ךיז טָאה רעכלעוו ,טָאטש ןייז ןיא
 םיא שינעקירט א טָאה טָא ןוא הנשה-שאר ןופ הליפת-ףסומ רעד ייב
 -עגסיוא רע זיא ,דומע םוצ קידנעייגוװצ ןוא ,טמערָארַאפ קידנעטשלופ
 םיא טָאה להק רעצנַאג רעד ןוא ,ינעה יננה : ןייועג סיורג ַא ןיא ןכָארב
 :טקידנערַאפ יקסנישטשעל .ינעה יננה :יײירשעג סיורג טימ ןגירשעגכָאנ

 ,טײלעמערָא רָאנ טינ ןוא .ינעה יננה ןדיי ןענָאילימ ןעיירש טנייה;
 -ײלַאב ,עטמעשרַאפ ,עטקיניײּפעג ,עטעדנּוװרַאפ ,ענעגָאלשעג ךיוא רָאנ
 זיא טיורב רעייז ןוא רַאפעג ןיא ןענעז סנבעל ערעייז סָאװ ,עטקיד
 ןָא ,טכער ןָא -- סענַאגילוכ ןופ טנעה יד ןיא רקפה ,טרעכיזרַאפ טינ
 ."גנוקידייטרַאפ ןופ ןטייקכעלגעמ ןָא ,הסנרּפ

 ןטנַארַאבַאלַאק ןגעק

 ןופ קיטילָאּפ יד טפמעקַאב קרַאטש טָאה ?טרָאװ עיינ סָאד;
 ןקידיײטרַאפ וצ ךיז ןדיי יד טקיטומרעד טָאה ןוא םישזער ןשירָאטַאטקיד
 עיינ סָאד, ךיוא זיא גנוטייצ עלענָאיציזָאּפָא עדעי יװ .ןטלַאהסיוא ןוא
 רעמונ רעטשרע רעד ןיוש .טכַאמ רעד ךרוד ןרָאװעג טפדורעג ?טרָאװ
 ַא ןופ בײהנָא רעד ןעװעג זיא סָאד ןוא ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא
 ןעוועג טינ זיא ןלױּפ-יקסדוסליּפ ןיא .ןעגנוריקסיפנָאק עירעס רעגנַאל
 ץלַא ןקורד וצ יירפ ,טשרמולכ ,ןעוועג טסיב ; רוזנעצ עוויטנעווערּפ ןייק
 -מעזקע רעטקורדעג רעטשרע רעד ןעוו רעבָא ,טסולעג ץרַאה ןייד סָאװ
 ןח ןענופעג טינ טָאה סעּפע ןוא רָאזנעצ םוצ ןעגנַאגרעד זיא רַאלּפ
 .עגַאלפיוא עצנַאג יד ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא -- ןגיוא ענייז ןיא

 ירעי םייח

 .גנוטייצ עמַאזכרָאהעגמוא יד ןפָארטעג ךעלקיטייו רעייז טָאה סָאד

 םישדח ןעצ ןיא זַא ,1937 רַאונַאי ןיא טלייצרעד ?טרָאװ עיינ סָאד;

 .עגנוטייצ ןופ ןעגנוריקסיפנָאק 1869 ןלױּפ ןיא ןעוועג ןענעז 1936 ןופ

 -עקירדרעטנוא ןטימ ןטנַארָאבַאלָאק יד טנָאמרעד ןביוא ןבָאה רימ
 טלייטעגטימ "טרָאװ עיינ סָאד, טָאה 1937 רַאונַאי ןיא .םישזער ןשיר
 עריא ןוא טעברַאנעמַאװצ רעד טָא ןופ לַאפ ןקידנרעלַאב ַא ןגעװ
 ,םייס ןשיליוּפ ןיא ןטַאטוּפעד ייווצ ןבָאה שדוח ןבלעז םעד .ןטַאטלוזער
 ןָאיַאר ןופ ןוקַאב ףעװי ןוא ןָאיַאר רעשזדָאל ןופ יקסנישזדוב
 ,רעטצעל רעד .ןדיי ןגעק סעדער-ץעה ןטלַאהעג ,יקסַאלדָאּפ-שטירזעמ
 ןדיי יד ןלײײטרעד טינ ףרַאד ןעמ זַא ,טהנעטעג טָאה .,רָאסעּפָארּפ ַא
 -יסּפ ערעדנַא ןַא ןבָאה ןדיי יד לייוו ,ץעזעג ןטיול גנוקיטכערַאבכיילג
 רעטעּפש געט עקינייא .סעמרָאנ-סגנוריפסיוא ערעדנַא ןוא עיגָאלָאכ
 ןפורפיוא ןופ סעיפַארגָאטָאפ טכעלטנפערַאפ "טרָאװ עיינ סָאד,; טָאה
 ברע ןרָאװעג טַײרּפשרַאפ ןענעז סָאװ ,ןטימעסיטנַא ייווצ יד טָא תבוטל
 ףורפיוא ןַא .ןענָאיַאר-לַאװ ערעייז ןיא רוביצ ןשידיי םעד ןשיוװצ ןלַאװ יד
 ,טפַאשרעּפרעק א ךרוד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא יקסנישזדוב תבוטל
 "טעטימָאק-לַאװ רעשידיי רעטקיניײארַאפ, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךיז טָאה סָאװ
 ,לארשי ינומא ימולש ןופ גהנמ רעד יװ ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע ןוא
 רעד, גנוטייצ רעשזדָאל רעד ןיא ."םשה תרזעב; רעטרעװ יד טימ
 -רעטנוא רעד טימ ארוק-לוק ַא ןרָאװעג טקורדעגּפָא זיא ?ףַארגעלעט
 ןיא סרעציזרָאפ-הליהק ןוא זיירק רעשזדָאל ןיא םינבר יד ןופ טפירש
 ,יקסנישזדוב רַאפ ןעמיטש וצ ןפורעג ןרעו ןדיי יד ןכלעוו ןיא ןוא ,זיירק
 עיינ סָאד, ."קישטדוסליּפ רעתמא ןוא לארשי בהואא ַא זיא רעכלעוו
 ןיא ?טעטימָאק ןשידיי; ןופ ףורפיוא ןַא טכַארבעג ךיוא טָאה "טרָאװ
 -מוצ זדנוא ןענעז סָאװ ,ןטַאדידנַאק יד, תבוטל שטירזעמ ןָאיַאר
 ?וקַאב ףעזוי רָאסעּפָארּפ ןוא יקצָאטָאּפ ײשזדנַא ףַארג -- ןטסטנעָאנ
 סעדער יד ךָאנ ןפורפיוא יד ןופ סעיפַארגָאטָאפ יד ןכעלטנפערַאפ סָאד
 .ןדיי ייב םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה םייס ןיא

 וצ לקע ןַא טליפעג טָאה םוטנדיי עלַאנָאיצַאנ עויסערגָארּפ סָאד
 ןגעק ףמַאק םענעפָא ןַא וצ ןפורעג טָאה ןוא טעברַאנעמַאזצ רעד טָא
 -סױרַא זיא 1926 ןיא .קיטילָאּפ-עיצַאירּפָארּפסקע רעשידיײ-יטנַא רעד
 רַאפ סערגנָאק ןשידיי-לַא ןַא ןפורוצפיונוצ גַאלשרָאפ ַא ןרָאװעג ןביוהעג
 ןופ גנוריפנָא יד זַא החנה רעד טימ ,ןדיי ןופ טכער יד ןקידייטרַאפ
 ןשיטַארקָאמעד ןשילױוּפ ןטימ ןדנוברַאפ ןייז טעװ סערגנָאק םעד טָא
 ס.ּפ.ּפ ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רעכלעוו ,טנָארפ
 רוביצ ןשידיי ןכעלרעגריב ןיא .םישזער ןשירָאטַאטקיד ןגעק ףמַאק םוצ
 ןגעו קנַאדעג ןופ ןקָארשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןענעז
 רעד טימ ןטעברַאוצנעמַאװצ הנווכ רעד ןופ רעמכָאנ ןוא סערגנָאק ַא
 ,טכלצזַא ןעוועג ןענעז .ס .צ ןויצ-ילעוּפ ןיא .עיציזָאּפָא רעשיטַארקָאמעד
 -ַאב ןבָאה יז ןוא סערגנָאק ןשידיײילַא ןַא ןגעק ןעוועג ןענעז סָאװ
 יד ןשיװצ .(רעטייו םעד ןגעװ) .סערגנָאק-רעטעברַא ןַא טגוצרָאפ

 רעכלעוו ,(הנס) םיובניילק .מ ר"ד ןעוװװעג סָאד זיא םייללכ-םינויצ
 "?טרָאװ עיינ סָאד, ןיא ןוא סערגנָאק ןטגיילעגרָאפ ןרַאפ טפמעקעג טָאה



 "טרָאװסקלָאפ, ,"טרָאװ עיינ סָאד , ,"טרָאװ סָאד,

 טָאה טכַאמ יד רעבָא .סערגנָאק ןרַאפ ןרעּפלַאה .י ר"ד ןבירשעג טָאה
 טָאטשנָא ןוא סערגנָאק ןשידיי ַא ןפורפיונוצ סָאד ןדיימרַאפ וצ ןסָאלשַאב
 ריא טגײלעגקעװַא יז טָאה ,ןפוא םענעּפָא ןַא ףיוא ןטָאברַאפ וצ םיא
 -סערַא םיצולּפ זיא ןרעּפלַאה .י .ןרָאטַאיציניא ענייז ףיוא טנַאה ערעווש
 ,טסערַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא ןוא 1928 טסוגיױא ןיא ןרָאװעג טריט
 רַאפ ץרוק זיא רעכלעוו ,םיובניילק .מ ר"ד .טייצ ןכָאװ ןביז ,טּפשמ ַא ןָא
 ,םימעט-סטייהטנוזעג בילוצ רעטילימ ןשיליוּפ ןופ ןרָאװעג טיירּפַאב םעד
 ףמַאק םעד ןריזינַאגרָא וצ טָאטשנָא ןוא ןרָאװעג טריזיליבָאמ יינספיוא
 .רענלעז ןשיליוּפ ןופ טנוזעג ןרַאפ טגרָאזעג רע טָאה ,רוביצ ןשידיי ןופ

 תוכרעמ עכעלרעניא ךָאנ

 סָאד ,, גנוטייצ יד טָאה םויק ריא ןופ רֶאֹי בלַאה ַא ןוא ייווצ יד ןיא
 1925 ןיא .סעינַאּפמַאק עשידיי-ךעלרעניא עקינייא טריפעג "?טרָאװ עיינ
 ןיא ןוא ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט-19 םוצ ןלַאװ יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז
 ןופ רעטנעצ ןיא ."סערגנָאק-הקולח, רעד ,ןטסקיצנַאװצ םוצ -- 7
 ןופ טכירַאב רעד ןענַאטשעג זיא סערגנָאק ןטסקיצנַאװצ םוצ ןלַאװ יד
 עיצַאדנעמָאקער יד ןענופעג ךיז טָאה'ס ןכלעוו ןיא ,עיסימָאק-ליּפ רעד
 לייט םעניילק ַא ןיא הנידמ עשידיי ַא ןפַאש ןוא לארשי-ץרא ןלייטעצ וצ
 עלַא .דנַאל ןופ לייט ןטסערג ןיא הנידמ עשיבַארַא ןַא ןוא דנַאל ןופ
 טלײטעצ ןעוװעג ןענעז גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ןעײטרַאּפ
 -רעטעברַא רעד ךיוא ייז ןשיווצ ,הקולח ןופ עגַארפ רעד ןיא ךיז ןשיווצ
 טייהרעמ יד זיא "טרָאװ עיינ סָאד , ןופ עיצקַאדער רעד ןיא רעבָא ,לגילפ
 -רעטעברַא רעד ,סלַאפנדעי .ןַאלּפ םעד ןריבָארּפַא וצ טגיונעג ןעוועג
 רעקידנרידיצעד ַא וצ ןלַאװ יד ןיא ןעוועג הכוז טָאה ןליוּפ ןיא לגילפ
 .ןעמיטש יד ןופ טייהרעמ

 טָאה ,רעטייוצ רעד ךיוא ױזַא רעטשרע רעד יװ ,?טרָאװ, סָאד
 דנַאלסיױא ןייק םיחילש ןקיש וצ טיקכעלגעמ םוש ןייק טַאהעג טינ
 וצ .ןטנעדנַאּפסערָאק עליבַאטס טרָאד ןטלַאה רעדָא ,ןובשח ןייז ףיוא
 ןטסיוװיטקַא ןעוועג עיצקַאדער רעד ןיא םירבח בור סָאד ןענעז לזמ ןייז
 ןעמָאנ ןיא ןרָאפעג זיא ייז ןופ רענייא ןעוו ןוא גנוגעווַאב רעד ןיא
 רע טגעלפ -- דנַאלסיױוא ןיא שינעעשעג ַא סעּפע וצ דנַאברַאפ ןייז ןופ
 עשיטסינויצ יד ףיוא ןעוועג זיא ױזַא .גנוטייצ רעד ןיא םעד ןגעוו ןביירש
 סערגנָאק ןטסקיצנַאװצ ןפיוא .ןרָאפנעמַאזוצ ערעדנַא ףיוא ןוא ןסערגנָאק
 ןטַאגעלעד ןעוועג םירבח-עיצקַאדער בור סָאד ןענעז ,לשמל ,ךיריצ ןיא
 ןגעװ ןצנעדנַאּפסערָאק ליפ גנוטייצ רעד וצ טקישעג ןבָאה יײז ןוא
 -עגנָא ןעוועג זיא ללכב .סערגנָאק ןפיוא ןפמַאק ןוא ןעגנולדנַאהרַאפ יד
 טיירב ןטכירַאב וצ ןליוּפ ןיא עסערּפ רעשיטסינויצ-ָארּפ רעד ןיא ןעמונ
 ןעגנוטייצ יד טנייה סָאד ןעוט סע יװ רעמ ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ַא ןגעוו
 .לארשי ןיא

 רעשיטסינויצ רעד ץוחמ ןענַאטשעג ןיוש ןענעז ןטסינָאיזיװער יד
 ןיא טקילײטַאב טינ ךיז ןבָאה ייז זַא ,ךיז טייטשרַאפ ןוא עיצַאזינַאגרָא
 ערעדנַא ןענופעגסיוא ךיז ןבָאה יז רעבָא ,סערגנָאק םוצ ןלַאװ יד
 עכלעוו ,ןטמַא-לארשי-ץרא ףיוא ןלַאפרעביא יוװ ,תוטיש-סטייקיטעט

 ןריזינַאגרָא טימ ןוא ןטַאקיפיטרעס ןלייטעצ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה

 טייקיטעט רעד טָא טימ זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא טייצ רענייז .הילע יד

 טליײוװעג טייצ רענעי וצ טָאה רעכלעוו ,ריאמיחא אבא טריפעגנָא טָאה
 טָא ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש זיא ?טרָאװ עיינ סָאד, .ןליוּפ ןיא
 .םישעמ יד

 זיא םיצולּפ -- םעלבָארּפ יינ ַא ןעמוקעגפיוא זיא 1927 רַאונַאי ןיא
 זיא ךַאז יד ןוא .רבק ןייז ןופ ןענַאטשעגפיוא םזילַאירָאטירעט רעד
 ,טלייטעגטימ טָאה רעטסינימ-סעינָאלָאק רעשיזיוצנַארפ רעד : ױזַא ןעוועג
 יד ןיא ןדיי ןצעזַאב וצ ןטײקכעלגעמ עסיוװעג ןריטסיזקע סע זַא

 קישטנַארַאה ןועמש
 רעקִיַאזָארּפ רעטסּוװַאב

 זיאס ןוא געט עכעלטע ײברַאֿפ ןענעז סע .סעינָאלָאק עשיזיוצנַארפ
 רעד סיואגנעל ּפָאק ןרעטנוא "טרָאװ, ןיא) עיצַאסנעס ַא ךָאנ ןענישרעד

 ,קילבוּפער רענַאקינימָאד רעד ןופ עטנכש יד ,יטיַאה :(טייז רעצנַאג
 זַא גנידַאב ןטימ ,רָאי 25 ןיא ןדיי ןָאילימ ַא ןעמענוצפיוא טיירג זיא
 רעשידיי ַא טליײצרעד טָאה ױזַא .עיצקַא יד ןריסנַאניפ ןלָאז ןדיי יד
 ןטימ טסעומשעג ןוא לזדניא סָאד טכוזַאב טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד-ןָאצ
 .טנעדיזערּפ

 רעכלעוו ,דיי רעשיליוּפ רעד .העושי עיינ יד ןוא דרע ןוא למיה ,ונ ,ונ

 ַא ןיא ןּפַאכוצנָא ךיז טיירג ןעוװעג זיא ,ןרָאװעג טפדורעג קרַאטש זיא

 ךיז טניפעג סע ּוװ טכוזעג ןוא סעּפַאמ טפיוקעג ןבָאה ןדיי .יורטש

 יד ןוא עינָאדעלַאק-יינ ,ַאנַאױג ןוא רַאקסַאגַאדַאמ ,יטיהַאט ןוא יטיַאה

 ןטסילַאירָאטירעט .רעניוונייא עשירעניד-ןצעג ערעיײז טימ ןדירבעה

 ףסוי ר"ד טניירפ רעזדנוא .ןגער ַא ךָאנ ןעמָאװש יו ןעמוקעגפיוא ןענעז

 טײצ רענעי וצ ךָאנ טָאה ,םילשורי ןיא טנייה טציז רעכלעוו ,קורק

 טרעלקרעד טָאה רע ןוא רבע ןשיטסילַאירָאטירעט ןייז ןסעגרַאפ טינ

 -סיוא עשירָאטסיה טנפע גנולייטטימ עשיזיוצנַארפ יד זַא ,עשרַאװ ןיא
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 קורק ר"ד זיא רעטעּפש רָאי ַא) .רעקינייו טינ ןוא רעמ טינ --- ןטכיז
 .(ןויצ-ילעופ ןיא רבח ַא ןעוועג ןיוש

 יד טָא ןגעק רוביצ ןשידיי םעד טנרָאװעג טָאה גנוטייצ רעזדנוא
 טָאה ןינע רעד ,ךעלקריוו ןוא .ןעלקיטרַא ייר ַא ןיא סעיזוליא עשלַאפ
 זַא ,טלעטשעגסורַא ךיז טָאה סע .זָאלב-ןפייז ַא יו ךיג רָאג טצַאלּפעג
 (קיצניינ) 90 ןצעזַאב ןענָאק ןעמ טעװ סעינָאלָאק עשיזיוצנַארפ יד ןיא
 ןינע רעצנַאג רעד טָאה ,יטיַאה ךייש סָאװ ןוא ...רָאי יירד ןיא תוחּפשמ
 סָאד ןבָאה סָאװ יד ןשיװצ .עיצַאניצולַאה ַא יו טלעטשעגסיורַא ךיז
 .ןלױּפ ןיא ןעגנוטייצ עשיטימעסיטנַא יד ןענופעג ךיז ןבָאה ,טרעױדַאב

 וצ ,1926 רעמוז ןיא טריפעג גנוטייצ יד טָאה הכרעמ רעדנַא ןַא
 ןגָארטעגנײרַא ןענעז ןלַאװ יד טָא ןיא .עשרַאו ןיא ןלאוו-הליהק יד
 טַאדידנַאק ןייא ךרעב -- ןטַאדידנַאק 4444 טימ תומישר 44 ןרָאװעג
 -ָאקיָאב וצ ןסָאלשַאב "דנוב, רעד טָאה טשרעוצ .רעלייוו 22 עדעי ףיוא
 ןייז טרעדנעעג רע טָאה ןימרעט רעייז רַאפ ץרוק רעבָא ,ןלַאװ יד ןריט
 -- הביס יד .עינַאּפמַאק רעד ןיא ןפרָאװעגניײרַא ךיז ןוא גנולעטש
 טכיזסיוא יד ןוא סַאג רעשידיי רעד ףיוא שזיטסערּפ ןייז ןופ סקּוװ רעד
 טקיטכערַאב ןבָאה ןטַאטלוזער יד .ןעגנוכיירגרעד עטוג וצ ןייז וצ הכוז
 ַא וצ ןעוועג הכוז ןבָאה .ס .צ ןויצ-ילעוּפ ךיוא רעבָא ,גנוטרַאװרעד יד
 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,גנוריפנָא-הליהק רעד ןיא טּפַאשרעייטשרָאפ רענייש
 .עשרַאװ

 "דנוב, םוצ גנואיצַאב יד

 -ילעוּפ ןוא "דנוב , ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןגעוו רעטרעוו עקינייא
 זיא "דנוב, רעד .?טרָאװ עיינ סָאד , ןיא גנולגיּפשּפָא רעייז ןוא ןויצ
 -טלע יד ,טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןשיווצ ײטרַאּפ עטסערג יד ןעוועג
 ןגעק ףמַאק ןופ רבע ןקיטכערּפ ַא טימ ,ײטרַאּפ עטסנעעזעגנָא ןוא עטס
 יד ןריזינַאגרָא םייב ןעגנוכיירגרעד עקיטכיו טימ ,םישזער ןשירַאצ
 םייב ,רוטלוק ןוא ךַארּפש עשידיי יד ןגעלפ םייב ,רעטעברַא עשידיי
 ,ײטרַאּפ ענעסיררַאפ ַא ןעוועג זיא סָאד רעבָא .םזילַאיצָאס םוצ ןעיצרעד
 עקיצנייא יד יוװ לָאּפָאנָאמ םעד ךיז רַאפ טרעדָאפעג טָאה עכלעוו
 טלסּפעג טָאה עכלעוו ,"סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןיטנַאטנעזערּפער
 .ערעדנַא יד טכַאמעג טשינוצ ןוא

 ןליוּפ ןיא םויק ריא ןביוהעגנָא .ס.צ ןויצ-ילעוּפ טָאה ןגעקרעד
 עּפורג עניילק ַא -- טשינרָאג טימ טעמכ 1920 ןיא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ
 עטבילַאב ַא ןעוועג זיא טייקניילק ריא סָאװ ,ןשטנעמ עשילרעטסיוא ןופ
 -וטַאקירַאק רעד טָאה יאמ ןטשרע ןדעי .ןטסירוטַאקירַאק יד ייב עמעט
 ןופ עיצַארטסנַאמעד יד ןזיוו וצ ןעוװעג גהונ ךיז ?טנייה, ןופ טסיר
 ַא ןופ ץרַאה ןיא ןוא .ןַאקלַאב ַא ףיוא טריפעגכרוד טרעוו יז יו צ-עוּפ
 "ָאד, ןשיװצ סױטשנעמַאזצ ַא ןעװעג דימת זיא םירבח-צ"עוּפ לייט
 שידיי ןשיווצ ,םזינויצ ןוא םזילַאיצָאס ןשיװצ ,(י'א) "טרָאד , ןוא (תולג)
 ןעוועג זיא "דנוב, םוצ םירבח יד טָא ןופ גנואיצַאב יד .תירבע ןוא
 וצ ךיז ןליו ַא ןוא ןעיירעגירק ,האנק ןוא האנש :שיטנעלַאװיבמע
 געוו ןשיגָאלָאעדיא ןייז ןופ עיצַאגענ עקידנעטשלופ ,םיא טימ ןכיילגרַאפ

 ירעי םייח

 זיא סע .גנונעקרענָא ןייז וצ ןייז וצ הכוז גנוצכעל עכעלרעניא ןוא
 קילעטשרעטניה ןייז טינ ןלָאז רימ זַא ,ייז רַאפ ןעוועג קיטכיוו רעייז
 ןיא ,טײקנײר-ןסַאלק ןיא ,הצילמ רעשיטסילַאיצָאס ןיא "דנוב, ןכָאנ
 -ָאװער ןרשכ ַא ןופ תודימ ערעדנַא עלַא ןיא ןוא םזילַאקירעלק-יטנַא
 .רענָאיצול

 ,"הלחמ רעשידנוב, רעד ףיוֵא טקנערקעג ןבָאה סָאװ יד ןופ רענייא
 ןיא ןײרַא זיא ,הוקת-חתפ ןיא טנייה טבעל סָאװ ,רבה רעטלַא ןַא
 ןוא רימ רעביא ןגיובעגרעביא ךיז טָאה רע .ךוזַאב ַא טימ עיצקַאדער
 רעקרָאי-וינ ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא קורד םוצ וצ טיירג ךיא יװ ןעזעג
 ."עינַאּפש ןיא ןדיי ייב ךוזַאב ַא, ןעוועג זיא לטיט ריא סָאװ ,"סטרעוורָאפ;
 רע .(גירק-רעגריב ןשינַאּפש ןופ הפוקת רעד ןיא ןעװעג זיא סָאד)
 ,טגײלעגרָאפ רימ רע טָאה ףוס םוצ ןוא טקוקעג ןוא טקוקעג טָאה
 :ןביירש ןוא לטיט םעד ןרעדנע לָאז ךיא זַא ,סָאװטע ךיז קידנעלקַאװ
 ...?עינַאּפש ןיא רעטעברַא עשידיי ייב ךוזַאב ַא;

 ךעלגעממוא ןבָאה ןויצ-תאנש ןייז ןוא "דנוב , ןופ טייקנסיררַאפ יד
 זיא רע ןעוו .ןויצ-ילעוּפ ןוא םיא ןשיװצ טעברַאנעמַאזוצ עדעי טכַאמעג
 זיא סע רעכלעוו ַא ןיא ןויצ-ילעוּפ ןקילײטַאבוצטימ טיירג ןעוועג ןיוש
 עיצקַא רעמַאזניימעג רעד ןיא זַא ,גנידַאב ַא ןלעטש רע טגעלפ ,עיצקַא
 לָאמ ןייא זיולב .לארשי-ץרא ןוא םזינויצ ןופ רכז ןייק ןייז טינ לָאז
 ןלַאװ וצ ןײג וצ ןעװעג םיכסמ "דנוב, רעד טָאה עטכישעג ןייז ןיא
 םוצ ןלַאװ יד ןעוװעג ןענעז סָאד .ןויצ-ילעופ טימ המישר ןייא ןיא
 קָאלב-רעטעברַא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע תעב ,1920 ןיא םייס
 עּפורג עקניל עניילק יד ןוא צ"עוּפ ,"דנוב, ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ
 םעד ןוא רענבָארד ר"ד רעריפ יד טימ שארב "עקיגנעהּפָאמוא, ןופ
 ,רימ ןוא 5 רעמונ ןעװעג זיא קָאלב ןופ המישר יד .קורק ףסוי ר"ד
 ןעמַאזנייײמעג רעזדנוא ןופ ןדירפוצ קרַאטש ןעוועג ןענעז ,ןויצ-ילעוּפ
 -עדײשַאב טימ םעד רַאפ טלָאצַאב ןבָאה רימ ."דנוב , ןטימ טירטפיוא
 קוסּפ םתס ַא טימ טנגונגַאב ךיז ןוא םזינויצ רעזדנוא ןכַאמ רענ
 רעטקַאּפמָאק ַא ןיא טייקידנעווטיונ רעד; ןגעוו םרָאפטַאלּפ-לַאװ רעד ןיא
 טינ ."ןסַאמ עשידיי יד ןופ עיצַאזיױװיטקודָארּפ רעד רַאפ עיצַאזינָאלָאק
 רענעפָא ןַא ףיוא ןעוועג רתוומ ןבָאה רימ סָאװ םעד ףיוא רעבָא טקוקעג
 יד טָאה -- םעד בילוצ עקַאט רשפא ןוא ,גנורירַאלקעד רעשיטסינויצ
 .טַאטוּפעד ןייא וליפַא ןריפוצכרוד ןעוװעג חילצמ טינ 5 רעמונ המישר

 -ילעוּפ טָאה ,גנורַאפרעד רעד ןופ טנרעלעגנָא ןוא ,רעטעּפש ןרָאי
 ןָאפ עשיטסינויצ ריא ןעלקיוווצנייא ןעועג םיכסמ טינ רעמ ןיוש ןויצ
 ןעמוקעג זיא 1926 ןיא ."דנוב, ןופ ןגיוא ענייש-רָאג טינ ױזַא יד רַאפ
 ןגעק רעטעברַא עשידיי ןופ ץנערעפנָאק ַא ןפורוצפיונוצ וויטַאיציניא ןַא
 ןגעק ןעוועג זיא "דנוב, רעד תויה ןוא ,םזיטימעסיטנַא ןוא םזישַאפ
 גנורעדָאפ יד ץנערעפנָאק רעד ןופ םרָאפטַאלּפ רעד ןיא ןסילשנייא
 -עג לטב תופתוש סָאד זיא ,לארשי-ץרא ןייק הילע יד ןרעסערגרַאפ וצ
 יד .ןצנערעפנָאק ייווצ וצ ןעגנוטיירגוצ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז'ס ןוא ןרָאװ
 ןופ השוב יד טרָאּפשרַאפ זדנוא טָאה טכַאמ עשיטימעסיטנַא עשיליוּפ
 .עדייב ןפורוצפיונוצ קידנטָאברַאפ ,ןצנערעפנָאק עקידנרירוקנָאק ייווצ
 ןקיצניײא, םעד ןפיירגנָא ?טרָאװ, סָאד טגעלפ יַאמ ןט-1 ברע ןדעי ןוא



 "טרָאוװסקלָאפ, ,"טרָאװ עיינ סָאד , ,"טרָאװ סָאד;

 זיא םיא בילוצ סָאװ ,ָאטעװ ןשיטסינויצ-יטנַא ןייז בילוצ ?רעייטשרָאפ
 -נָאמעד עקידתופתושב ַא ןריפכרוד סָאד ןרָאװעג ןטימרַאפ רָאי ןדעי
 ןוא "דנוב, םעד ןדַאלוצנייא ןעוועג גהונ ךיז טָאה .ס.ּפ.ּפ .עיצַארטס
 רעד ןעוו ןוא יַאמ ןט-1 םעד גוצ ןעמַאזניימעג ןיא ןעמַאזוצ ןויצ-ילעוּפ
 ןגָארט וצ ןויצ-ילעוּפ יד ןביולרעד וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה "דנוב;
 הרירב-תילב ןלייווסיוא .ס.ּפ.ּפ טגעלפ ,ןטנערַאּפסנַארט עשיטסינויצדָארּפ
 טלייוװעגסיוא דימת טעמכ יז טָאה ןרָאי עטשרע יד ןיא .ייז ןופ םענייא
 רעמ ןוא רעמ ןגעלפ ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא רעבָא ,"דנוב, םעד
 .ןויצ-ילעופ יד ןלייווסיוא .ס.ּפ.ּפ ןופ ןעגנולײטּפָא

 ןעוועג יז זיא ןרָאי עטשרע עריא ןיא סָאװ ,.ס.ּפ.ּפ ,ךעלקריוו ןוא
 עכעלטע ןעוועג ןענעז םיגיהנמ עריא ןשיווצ) ןדיי ןופ עיצַאלימיסַא רַאפ
 ץלַא ןזיװעגסױרַא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא טָאה ,(ןדיי עטרילימיסַא
 -ַאיצָאס ןופ קנַאדעג ןרַאפ עיטַאּפמיס ןוא שינעדנעטשרַאפ רעמ ןוא רעמ
 רעטשרע רעד זַא ,טנייש סע .ןויצ-ילעוּפ רַאפ ןוא םזינויצ ןשיטסיל
 ײשזדנַא רעביירש רעד ןעװעג זיא זייא סָאד ןכָארבעגניײא טָאה סָאװ
 טרעטנענרעד ךיז טָאה םיא ךָאנ .ס.ּפ.ּפ ןופ גיהנמ רעקיטסייג רעד ,גורטס
 ןרוּפש ענייז ןיא ןוא יקסווָאקלַאיזדעינ גיהנמ רעשיטילָאּפ ריא צ"עוּפ וצ
 ןופ ,ַאוביד װַאלסינַאטס טַאטוּפעד-םייס רעד .ערעדנַא ןעמוקעג ןענעז
 -געמוקקירוצ ןוא דנַאל סָאד טכוזַאב טָאה ,גנוריפנָא רעד ןיא רוד ןרעגניי
 ןיא ןבעל םעיינ; ןגעװ ןגַארטרָאפ רעקילדנעצ ןבעגעג רע טָאה קיד
 -ילעוּפ ןופ "תורשכ, רעד רַאפ טרעייטשעגייב ליפ טָאה ןוא "דנַאל ןטלַא
 זיא 1937 גנילירפ ןיא .ןטסילַאיצַאס עשיליוּפ יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןויצ
 עשידיי סָאד,, ןעמָאנ ןטימ יקסרַאב רבח- .ס.ּפ.ּפ ןופ רושָארב ַא ןענישרעד
 ןעמונעגנָא טָאה רבחמ רעד רעכלעוו ןיא ,?םזילַאיצָאס רעד ןוא םעלבָארּפ
 ,רושָארב יד ןפירגעגנָא ןבָאה ןטסידנוב יד .גנולעטש עשיטסינויצדָארּפ ַא
 טלקיװטנַא ךיז טָאה ןינע םעד טָא ןיא ןוא טקידייטרַאפ יז טָאה ןויצ-ילעוּפ
 ."גנוטייצסקלָאפ, יד ןוא ?טרָאװ עיינ סָאד, ןשיװצ ףמַאק רעסיורג א

 ץנערעפנָאק-עסערּפ א טימ השעמ א

 ןיא טעברַא רעייז ןָאטעג ןבָאה ןליוּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד
 וצ זיא טניה ןופ קינָארטקעלע יד .ןעגנוגנידַאב עוויטימירּפ רעייז
 עיינ סָאד; ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןוא טנַאקַאבמוא ןעוועג טייצ רענעי

 ןענעז עשרַאװ ןיא .טַארַאּפַא-ָאידַאר ןייק ןעוועג טינ וליפא זיא ?טרָאװ
 ,ןבעל ןשידיי ןופ תועידי טלעטשעגוצ ןבָאה סָאװ ,ןרעטרָאּפער ןעוועג
 ַא וצ טרעהעג ןבָאה עלַא טינ .קינָארכ עלענימירק סָאװטע ךיוא יװ
 ןבָאה סָאװ ,עקידנעטשבלעז יײז ןשיװצ ןעוװעג .גנוטייצ רעטמיטשַאב
 ןטיול, טלָאצעג ןעמוקַאב ןוא ןעגנוטייצ עקינייא וצ תועידי טרעפילעג
 טימ גנוטייצ רעד ןיא ןענישרעד זיא ערעייז העידי עדעי ."קיטש
 ,ןכייצ-ףורסיוא ןַא ,ךירטש-סגנודניברַאפ -- ןמיס ןלעיצעּפס ַא רעיײז
 .לג.ד.א ךעלעטניּפ ייווצ

 ,דניקנייפ המלש ןעוועג זיא "טרָאװ עיינ סָאד, ןופ רעטרָאּפער רעד
 ."ןרעטרָאּפער יד ןופ גינעק , רעד יװ טנכיײצַאב ןיילַא ךיז טָאה רעכלעוו
 רע זיא ,ןברָאטשעג זיא רעצימע זַא ,טלײטעגטימ טָאה דניקנייפ ןעוו

 .רעטייו טבעלעג טָאה רע ןעוו וליפא ,תמ ַא רַאפ ןרָאװעג ןטלַאהעג
 ןטימ ןעוועג זיא עיצקַאדער רעד ןיא גנודניברַאפ ןייז
 ,ךרעב רָאי ַא ןופ ךשמ ןיא ןוא קינָארכ רעװעשרַאװ רַאפ טייז רעד
 טימ טדערעג ךיא בָאה ,טייז יד טָא טריגַאדער בָאה ךיא ןכלעוו ןיא
 םיא בָאה ךיא רעבָא ,גָאט ַא לָאמ ייווצ וליפא ,ךעלגעט-גָאט ןדניקנייפ
 רע .ןָאפעלעט ןכרוד ןרָאװעג טכַאמעג זיא ץלַא .ןעזעג טינ לָאמניײק
 .תועידי טכַאמעג ייז ןופ בָאה ךיא ןוא ןטקַאפ יד טריטקיד רימ טָאה

 ןלױּפ ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ ןגעוו עיצַאמרָאפניא רעד ךייש סָאװ
 ָאה ,טלעװ רעסיורג רעד ףיוא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןגעװ ןוא

 יקסנישטַאּפַא ץ'רּפ
 דילגטימז .דער

 ךובגָאט ַא ןיא טקיביײארַאפ
 ַאטעג ןיא ןדִיי יד ןופ ןדייל יד

 "טַאּפ, רוטנעגַא-ןפַארגעלעט רעשילױּפ רעד ףיוא טציטשעג ךיז רימ
 יד ןופ טּפעשעג ליפ ױזַא ןבָאה רימ .עסערּפ רעשיליוּפ רעד ףיוא ןוא
 גנוטייצ רעשיערבעה רעד ןיא זיא גָאט ןסיוועג ַא זיב ,ןעגנוטייצ עשיליוּפ
 סע יווק :ןושל ןקידנגלָאפ ןטימ העידי ַא טקורדעג ןעוועג ,"הריפצה.
 ינש ַא ןלַאפעג ןטכענ זיא "יקסװַאשרַאװ רעירוקא רעד טימ טליײט
 .?עשרַאװ ןיא

 עשילױּפ יד וצ טירטוצ ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנרושז עשידיי
 עבלַאװש ןתנ :ייװצ ןעוװעג ןענעז ,ןזיירק-סגנוריגער ןוא עשיטילָאּפ
 רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ רעשידיי רעד ןופ עדייב ,רעגניז דרַאנרעב ןוא
 םעד ןגעוו תועידי ליפ טַאהעג טָאה רעגניז ."דנַאלגעשּפ שַאנ; ךַארּפש
 -סגנוריגער יד ןופ ןריט ענעסָאלשעג יד רעטניה רָאפ טמוק סע סָאװ
 ,עיצַאמרָאפניא ןופ שימעג ַא ןעוועג ןענעז ןעלקיטרַא ענייז ןוא ןטמַא

 ןופ רענגעק ַא ןעװעג זיא רע .רַאטנעמָאק רעשיטילָאּפ ןוא תוליכר

 טימ ןעמונרַאפ ךיז רקיעב טָאה רעכלעוו ,ןגעקַאד ,עבלַאװש .םישזער
 רעד ןופ םיברוקמ יד ןופ ןעװעג זיא ,קיטילָאּפ-ןרעסיוא ןופ םינינע
 וצ גנואיצַאב עלעיציפָא יד תעב ,רעגנעהנָא עיירט עריא ןופ ןוא טכַאמ
 .דניק-ףיטש ַא וצ יװ ןעוועג זיא ןעמונעג ללכב עסערּפ רעשידיי רעד
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 ַא וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ןטסילַאנרושז עשידיי ןענעז ןטלעז רעייז

 תוביסמ עכלעזַא יװ סָאמ רעד ןיא -- ץנערעפנָאק-עסערּפ רעכעלטַאטש
 ,טשימרַאפ ןעוועג ןיב ךיא ןכלעוו ןיא ,דָאזיּפע ןייא .ןעוועג ללכב ןענעז
 .גנואיצַאב רעד טָא רעביא גנַאהרָאפ םעד ןביוהעגפיוא סָאװטע טָאה
 זַא ,עיצקַאדער רעד ןיא ןבעגעגרעביא רימ ןעמ טָאה גָאט ןסיוועג ַא
 ַא וצ ןדַאלעגנייא ןוא םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןופ ןעגנולקעג טָאה ןעמ
 ןטעבעג ןיב ךיא .גָאט ןבלעזמעד ץנערעפנָאק-עסערּפ רענעסָאלשעג
 ,ןעמוקעגרָאפ זיא הביסמ יד .קעװַא ןיב ךיא ןוא --- ןיהַא ןייג וצ ןרָאװעג
 ,ַאקסלעטַאוװיבַא ַאסרוסער, בולק ןיא ,תועט ןייק טינ בָאה ךיא ביוא
 ,םיתרשמ ןוא ,ןיירַא ןיב ךיא .טסעג עטּפָא ןייק ןעוועג טינ ןענעז ןדיי ּוװ
 זדנוא ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ןרעדולּפ עקיברַאפ ןיא ןָאטעגנָא
 ןוא טקוקעגמורַא ךימ בָאה ךיא .הביסמ רעד ןופ לַאז םוצ טעטכירעג
 ןקיצנייא םעד .עבלַאװש ץוח ,טסילַאנרושז ןשידיי ןייא ןייק ןעזעג טינ
 ןבא -- יקסוב ןעװעג זיא ןפָארטעג טרָאד בָאה ךיא סָאװ ןטנַאקַאב
 שיט ןייא ןבענ טצעזעגקעוװַא ךיז ןבָאה רימ .?קינטָאבָאר, ןופ ,לוריבג
 טגערפעג ןוא ןַאמ ַא רימ וצ ןעגנַאגעגוצ זיא טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא ןוא
 טסױװעג וטסָאה ױזַא יו .טרעפטנעעג םיא בָאה ךיא .ןיב ךיא רעוװ
 וצ ןעגנולקעג טָאה ןעמ זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא ?הביסמ רעד ןגעװ
 ,טליפעג בָאה ךיא ןוא ןגָארטעגּפָא ךיז טָאה ןַאמ רעד .עיצקַאדער רעד
 ןיב ךיא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .טסַאג רענעטעבעג-טינ ַא ןיב ךיא זַא
 ַא ןופ ןעיײרעמירַאב יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ףוס ןזיב ןבילברַאפ
 ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןגעוו םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןופ רעייטשרָאפ
 .עגיל-רעקלעפ רעד ןופ טַאר ןופ עיסעס רעד ףיוא קעב רעטסינימ
 -ןרעסיוא ןופ זַא ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה עיצקַאדער ןיא קידנעמוקקירוצ
 ױזַא יו טגערפעג ןוא לָאמ עכעלטע ןעגנולקעג ןעמ טָאה םוירעטסינימ
 זַא ,טלעטשעגסיורַא ךיז טָאה סע .הביסמ רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא
 ןדַאלעגנייא זדנוא ןוא טַאהעג תועט ַא טָאה עטמַאַאב ערעייז ןופ רענייא
 .עסערּפ רעשידיי רעד רַאפ טמיטשַאב ןעוועג טינ זיא סָאװ ,הביסמ רעד וצ

 גנולייצרעד רעדנַא ןַא ןדנוברַאפ זיא עבלַאװש ןופ ןעמָאנ ןטימ
 ,גנוטייצ ןייז .ןליוּפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןבעל-רעגייטש םענופ
 ןעגנוטייצ עטסטעוועדנופעגנייא עמַאס יד ןופ ןעוועג זיא ,?דנַאלגעשּפ שַאנ;
 ןופ רוביצ ןרעסערג ץלַא ןַא ףיוא טציטשעג ךיז טָאה רע .דנַאל ןיא
 עכלעוו ,ןעיורפ יד םדוק ןעװעג ןענעז סָאד .ןדיי עקידנדער-שיליױּפ
 ןופ ליפ ןוא ץנעגילעטניא יד ךיוא יװ ,שיליוּפ טנעיילעג רקיעב ןבָאה
 קרַאטש ןעוועג ,ךעלדנעטשרַאפ ,זיא ?דנָאלגעשּפ שַאנ; .רוד ןגנוי
 טא ןוא .דמעמ ןשיטסילָאּפָאנָאמ ריא ןטיהוצּפָא טריסערעטניארַאּ
 "דנַאלגעשּפ שַאנ; ןופ רעייטשרָאפ יד טדנעוועג ךיז גָאט ןסיוועג ַא ןבָאז
 גנוקינייארַאפ יד טגײלעגרָאפ ןוא ?טרָאװ עיינ סָאד, וצ תודוס-דוסב
 .גַאלשרָאפ רעקידנשַארעביא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ןעגנוטייצ עדייב ןופ
 ןעניישרעד רעטייוו לָאז "דנָאלגעשּפ שַאנע זַא ,ןעועג זיא ןַאלּפ רעד
 יו ןעניישרעד לָאז "טרָאו עיינ סָאד , ןגעקַאד ןוא גנוטייצ-ןגרָאמ ַא יו
 ןשיווצ ןפערטנעמַאזוצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .גנוטיײצ-גָאטימכָאנ ַא
 "טרָאװ עיינ סָאד  דצמ טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,םידדצ יד
 םירבדמה-שאר רעד זיא "דנָאלגעשּפ שַאנ, דצמ .ןרעּפלַאה .י ןוא סייר .א

 ירעי םייח

 ןעמוקעגרָאפ דימת ןענעז ןפערטנעמַאזוצ יד טָא .עבלַאװש .נ ןעוועג
 ,ןסיורג ַא ןיא "דנָאלגעשּפ שַאנ, ןופ ןשטנעמ יד ןופ גַאלשרָאפ ןטיול
 ךיוא ןענעז טסעג עליבַאטס ענייז ןשיװצ סָאװ ,זיוה-עפַאק ןרעייט
 ןפערטנעמַאזצ עכעלטע ךָאנ ."ךיירגינעק ןטעביז, ןופ ןשטנעמ ןעוועג
 טשרע ןוא טשינרָאג טימ טקידנערַאפ םיצולּפ ךיז ןתמו-אשמ רעד טָאה
 ,"טרָאװ, ןופ רעייטשרָאפ יד רַאפ ןרָאװעג רָאלק זיא רעטעּפש טייצ ַא
 ."דנָאלגעשּפ שַאנ; םעד דצמ גַאלשרָאפ ןופ רוקמ רעד ןעוועג זיא סָאװ
 .ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד ןענעז ?דנָאלגעשּפ, ןופ ןשטנעמ יד וצ ,ָאזלַא
 ןופ ןירעמיטנגייא ןַא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,?טנעמָאמ,, גנוטייצ יד זַא
 -גָאטימכָאנ ַא ןבעגוצסיױרַא העדב טָאה ,שידיי ןיא גנוטייצ-גָאטימכָאנ ַא
 טעװ גנוטייצ עיינ יד זַא גנונעפָאה רעד ןיא ,שילוּפ ןיא גנוטייצ
 יד ןרָאװעג ןלעפעג טינ זיא ךַאז יד .בצמ ןלעיסנַאניפ ריא ןקרַאטשרַאפ
 "טנעמָאמ, םעד ןקערשוצרעביא ידכ ןוא "דנָאלגעשּפ שַאנ, ןופ ןשטנעמ
 ַא ןגעוו ?טרָאװא ןטימ ןתמו-אשמ ַא ,טשרמולכ ,ןביוהעגנָא ייז ןבָאה
 "תודוס-דוסב; ןָאטעג סָאד ןבָאה ייז ןוא שידיי ןיא גנוטייצ-גָאטימכָאנ
 זיא'ס ןעוו עגר רעד ןיא .טָאטשטּפױה רעד ןיא זיוה-עפַאק ןסיורג ַא ןיא
 ףיוא ןעװעג רתוומ טָאה ?טנעמָאמ, רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק ייז רַאפ
 רענייז ."טרָאװ, ןטימ ןתמו-אשמ םעד ןסירעגרעביא ייז ןבָאה ,ןַאלּפ ןייז
 סָאד ןענעז ?טרָאװ; ןופ ןשטנעמ יד זַא ,ןרָאװעג טלייצרעד זיא טייצ
 יד טָא ףיוא דוביכ ןרַאפ טלָאצַאב ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד ןעוװעג
 ...ןפערטנעמַאזוצ

 קירוצ רָאי 25 טימ

 ןוא ?טרָאװ עיײנ סָאד, ןופ דנעב יד ןיא רעטייו רעטעלב ךיא
 סָאװ ,ןעגנוליײצרעד ןוא תועידי ףיוא לָאמ וצ לָאמ ןופ ןָא ךיז ףערט
 ןפור רעדָא ,ןשינעעשעג ענעסעגרַאפ ןורכז ןפיוא ףױרַא ןעגנערב
 .המשנ ןייד קירעיורט ןכַאמ רעדָא ,ןּפיל יד ףיוא לכיימש ַא סױרַא

 טריגַאדער בָאה ךיא ןעוו טייצ רעד ןופ ,1925 ינוי ןיא 20 רעמונ ןיא
 ַא ןענופעג טייז-קינָארכ רעד ןיא ךיא בָאה .קינָארכ רעװעשרַאװ יד
 רעטכעלש ַא רעבָא ,גָאגַאדעּפ רעטוג ַא; :ּפָאק ןקידנגלָאפ ןטימ העידי
 רעד סָאװ ,טּפשמ ַא ןגעו טליײצרעד טרעוװ העידי רעד ןיא ."רחוס
 -עגניײרַא טָאה 20 יקּפילָאװָאנ ףיוא לוש רעשיערבעה ַא ןופ רעמיטנגייא
 ײרערַאנּפָא ןַא בילוצ דימלת ַא םענייז ןופ ןרעטלע יד ןגעק ןגָארט
 טימ ץלָאטש ,ּפָאק ןפיוא קוק ךיא .דומיל-רכש ןלָאצַאב ןטימ תוכיישב
 םָארטש רעשירטקעלע ןַא יו ,ןייטש ךיא ביילב םיצולּפ ןוא ,טעברַא ןיימ
 םייח ןעוועג זיא לוש רעד ןופ רעמיטנגייא רעד :ןּפָארטעג ךימ טלָאװ
 ןייז סָאװ ,האוש רעד ןופ ןברק ַא ,ןַאלּפַאק .א .ח רעד .ןַאלּפַאק ןרהא
 ןוא "דבוע םע/ ןופ עבַאגסיױא רעד ןיא ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ךובגָאט
 טָאה 1925 ינוי ןיא יצ !קעטָאילביב ןיימ ןיא ךיז טניפעג ,"םשו די;
 ןטוג ַא רַאפ רָאפ לעטש ךיא ןעמעוו קנַאדעג ןפיוא ןעמוק טנָאקעג רימ
 ?רחוס ןטכעלש ַא יװ ןוא גָאגַאדעּפ

 ןַא :ןגָאז רשפא ףרַאד ןעמ -- לַאפ ןטנַאסערעטניא ןַא ןגעוו
 ןט-20 ןופ "טרָאװ עיינ סָאד, טליײצרעד -- לַאפ רעקידנעלסיירטפיוא



 "טרָאװסקלָאפ, ,"טרָאװ עינ סָאד, ,"טרָאװ סָאד;

 ןיא רעטסעקרָא ןשינָאמרַאהליפ םעד ןפַאש ןרַאפ :1936 רעבָאטקָא
 ןופ ןענעז ,ןַאמרעבוה װַאלסינָארב ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא דנַאל
 רענייא ייז ןשיװצ ,ןטנַאקיזומ עשידיי 22 ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ןלוּפ
 װַאלסינָארב .עשרַאװ ןיא עינָאמרַאהליפ רעד ןופ ןטנעגיריד יד ןופ
 יד טָא ןופ רעביירש רעד .ןטנַאקיזומ ךיוא ,ןיז ייווצ ענייז ןוא ,ץלוש
 רעכלעוו ,ץלוש .רב וצ עיטַאּפמיס ערעדנוזַאב ַא טַאהעג טָאה תורוש
 ןטימ םישדח-רעמוז יד ןיא טריגיריד ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא טָאה
 לטעטש ןייז ןופ קרַאּפ ןסיורג ןיא טליּפשעג טָאה רעכלעוו ,רעטסעקרָא
 טרעוװ טָא ןוא .טרָארוק רעטנַאקַאב ַא ךיוא זיא סָאװ ,קענישטָאכעשט
 יד ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סע תעב זַא ,גנוטייצ רעד ןיא טלייצרעד
 ,ןטנַאקיזומ 23 יד ןופ לארשי ןייק הילע רעד רַאפ ןעגנורילוגער עלעמרָאפ
 :טָאה רעטָאפ רעד .ןטסירק ןענעז ןיז ייווצ יד זַא ןרָאװעג טקעדטנַא זיא
 -יזומ ןייז ןיא טרעטשעג םיא טָאה טייקשידיי ןייז זַא טליפעג ,תועמשמ
 ,הרצ יד טָא ןיז ענייז ןופ ןרָאּפשרַאפ וצ ידכ ןוא ערעירַאק רעשילַאק
 ןפלָאהעג טינ ןבָאה סע .טרובעג רעייז ךָאנ ךיילג טפיוטעג ייז רע טָאה
 :ןענַאמרעבוה ןופ ץנעוורעטניא יד טינ ךיוא ןוא ,ןטַאט ןופ םִינונחּת יד
 ןענעז סָאװ ןטַאקיפיטרעס לייוו ,ןלױּפ ןיא ןבילברַאפ ןענעז ןיז ייווצ יד
 .םידמושמ ןייק ןבעג טפרַאדעג טינ ןעמ טָאה ,ןדיי רַאפ טמיטשַאב ןעוועג
 .ןײלַא ץלוש ווַאלסינָארב ןעוועג הלוע זיא דנַאל ןיא

 טַאלבנירג ןתנ טליײצרעד 1935 רעבָאטקָא ןט-4 ןופ רעמונ ןיא
 ,דנַאלרעזייק ןיא ווָאנבוד ןועמש רעקירָאטסיה םייב ךוזַאב ןייז ןגעוו (ןרוג)
 רעד ןגעק טדערעג ווָאנבוד טָאה טסַאג ןייז טימ סעומש ןיא .דנַאלטעל
 טינ ךיז טָאה רע ןוא -- ןבעל ןשידיי ןיא םזיטעפעד ןופ גנוקיטלעוװַאב
 סעומש רעד טָא .אקווד גנונעפָאה רעשיטסינויצ רעד ףיוא ןעוועג ךמוס
 .טפַאשרעה סרעלטיה ןופ רָאי ןטירד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 טָאה ,"טסיקלָאפ, רעד ,ווָאנבוד רָאנ טינ זַא ,ךעלדנעטשרַאפ ,רעבָא
 טינ ןבָאה ןטסינויצ יד ךיוא .רָאפ טמוק סע סָאװ ןענַאטשרַאפ טינ
 רעבמעווָאנ ןיא .ןויצ-ילעוּפ ןופ גנוטייצ יד ךיוא םעד ןיא ,ןענַאטשרַאפ
 ײמרַא ןַא ןפַאש ןגעוו גנורעלקרעד סרעלטיה ךָאנ םישדח 8 ,5
 ןָא -- ?טרָאװ עיינ סָאד, רעביא טקורד ,רענלעז ןָאילימ ןבלַאה ַא ןופ
 רעד ןופ ןַאגרָא ןופ לקיטרַא ןַא --- טייז ןייז ןופ ןרַאטנעמָאק םוש ןייק
 סױרַא טערט רעכלעוו ,"דלָארעה ילייד , ײטרַאּפ-רָאבײל רעשיטירב
 רעוויטַאװרעסנָאק רעד ןופ טעשזדוב ןשירעטילימ ןסיורג ןגעק ףרַאש
 טכעלטנפערַאפ "טרָאװ עיינ סָאד , טָאה 1926 רַאורבעפ ןיא ןוא ,גנוריגער
 -סגנונעּפָאװַאב, םעד ןגעק ,טעװסנַאמ .י ןופ ןבירשעג ,לקיטרַא-טיײל ַא
 יד וצ זיולב טינ ןעוועג זיא הנווכ יד ןוא ,טלעװ רעד ףיוא "תעגושמ
 .תונידמ עשיטסישַאפ

 ןיא זיא -- ?ןַאמָאר, ןשיטסינויצ-שיטעיווָאס םעד ךייש סָאװ ןוא
 טכעלטנפערַאפ ןַאמזיּפש .ל טָאה 1935 רעבָאטקָא ןיא .שמשה תחת שדח
 רעלטיה ןוא ךיא, לטיט ןרעטנוא "טרָאװ עיינ סָאד , ןיא לקיטרַא ןַא
 רעד טָא טײדַאב סָאװ ."דנַאברַאפנטַאר ןגעק ץנעוורעטניא ןַא ןטיירג
 גנולייטטימ רעקידנשַאררעביא ןייז ןיא זַא ,סױרַא ךיז טלעטש סע ?ּפָאק
 -קָא; גנוטייצ רעקסנימ רעשיקעסוועי רעד ףיוא ןַאמזיּפש ךיז טציטש
 ,טגָאזעג טרעוו סע רעכלעוו ןיא 1935 רעבמעטּפעס ןט-22 ןופ *רעבַאיט

 ןסולשַאב ןוא סעדער יד ףיוא ךיז ןריזַאב ןצעזעג רעגרעבנרינ יד זַא
 ןוא ,"רעבַאיטקָאא טגָאז ,ןטסינויצ יד .סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט-19 ןופ
 -רעטניא רעשירעטילימ ַא וצ ןפור ,ןטסילַאיצָאס-ןטסינויצ יד סרעדנוזַאב
 ייז ןקידיײטרַאפ טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא דנַאברַאפנטַאר ןגעק ץנעוו
 ךיוא טלייצרעד ןַאמזיּפש .םזישַאפ ןשירעלטיה םעד ןערב סיורג טימ
 ןלױּפ ןיא "רּפָאמ, דנַאברַאפ ןשיטסינומָאק ןופ ףורפיוא ןַא ןגעוו
 ,רע זַא ,םינַאלס ןיא ןויצ-ילעוּפ ןופ רבח ַא טקידלושַאב טַאה רעכלעוו
 .דנַאלסור-טעיווַאס ןגעק ץנעוורעטניא ןַא וצ טיירג ,רבח רעד

 טּפַאכרַאפ טינ ןוא גנוטַײצ רעד טָא ןיא ןרעטעלב טינ ןָאק ןעמ
 ןיא יוװ ױזַא ,שידיי ןיא .ךַארּפש רעזדנוא ןופ רעביוצ םענופ ןרעוו
 ,עטדערעג ַא ןוא עשירַארעטייל ַא -- ןכַארּפש ייווצ ןַארַאפ ןענעז ,שיבַארַא
 רעד ןעק דימת טינ ןוא ,סַאג ןופ ךַארּפש יד ןוא ךוב ןופ ךַארּפש יד
 טנָארפ ןיא ענייא ,עדייב ךיז ייז ןעניפעג *טרָאװ; ןיא .ןעמַאזוצ עדייב דיי
 -ַארעטיל רעד טשרעהעג טָאה ןטייז עטשרע יד ףיוא .ןקור ןיא ענייא ןוא
 ףיוא ןגעקַאד .ןטייז-קיטסיצילבוּפ יד ףיוא ךיוא יװ ,שידיי רעשיר
 טביולרעד ךיז ןרָאטקַאדער יד ןבָאה ,ןטייז-קינָארכ יד ,ןטייז עטצעל יד
 ,סַאג רעד ןופ ךַארּפש יד טשרעהעג רעמ טָאה ָאד .ךַארּפש ןופ טייהיירפ
 ,עקיטרַאפגָאלש ַא ,עקנילפ ַא ,עקידעבעל ַא ,ךַארּפש עשירעדליב ַא רעייז
 ,ןקורדסיוא עדמערפ טימ ןטכָאלּפרַאפ --- עשינָאגרַאשז ַא קיניײװ טינ ןוא
 ןענעז טקעּפסַא-ךַארּפש ןופ ךיז רַאפ קרּפ ַא .שידיי ףיוא טיובעג רעבָא
 ןבירשעגרעטנוא ךיז טָאה רעכלעװ ,ןַאמלעה ר"ד ןופ ןעלקיטרַא יד
 ןַא דנַאלטעל ןופ ךיז טימ טכַארבעג טָאה רע .טעװסנַאמ ןעמָאנ ןטימ
 ןיא טנַאקַאב ןעוועג טינ ללכב ןענעז סָאװ ,רעטרעװ-לדַאט ןופ רצוא
 ,קרַאטש ױזַא ןעלקיטרַא ענייז טצריווַאב ייז טימ טָאה רע ןוא ,ןליוּפ
 ךעלדנעטשרַאפ ןעוועג טינ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענעז ןעלקיטרַא יד טָא זַא
 .ןלוּפ ןיא רענעייל ןשידיי ןרַאפ

 -נעירָא רעקידלארשי-ץרא ןַא ןופ ןעוועג ?טרָאװ עיינ סָאד; זיא יצ
 ןעוועג טיצ רענעי וצ זיא סָאװ ,ךַארּפש רעד טיול ,רעדָא עיצַאט
 סָאד , רעייגרָאפ ןייז יו ,"שירטנעצָאניטסעלַאּפ , -- זדנוא ייב ןעמונעגנָא
 ,ערעדנַא ןשיווצ ,ןענעז רעמונ-תבש ןטשרע ןייז ןיא ? ןעוועג זיא "טרָאװ
 ,קַאצנירּפש ,תרש ,ןוירוג-ןב ןופ ןעלקיטרַא יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 ןיא לקיטרַא-טייל ןופ גנוצעזרעביא ןַא ןוא רעוַאדנַאל ,יראנב ,ררוש
 ?אפוג "רבדע רעד יװ "רבד רעמ טינ סָאד זיא יצ ."רבד;ע
 ןוא עטיירב טַאהעג טָאה ?טרָאװ עיינ סָאד, ןופ רענעיל רעד
 .םימוחת עלַא ףיא -- לארשייץרא ןיא ןבעל ןגעוו תועידי עיונעג
 היריע רעביבא-לת ןיא טייהרעמ עכעלרעגריב יד זַא ,טסּוװעג טָאה רע
 יירט ןענעז סָאװ ,רעניווונייא רעטנזיוט ןופ טכער-לַאװ יד ןעמענוצ ליוו
 יקסנָאלש רעטכיד ןופ ,דלעפצרַאה םהרבא ןופ ייז ןשיווצ ,תורדתסה רעד
 טנעיילעג טָאה רע .ןָאסבקעי .י טַארטָאטש ןופ רַאטערקעס ןופ וליּפַא ןוא
 ןופ יוב רעד ןרָאװעג טקידנערַאפ זיא ביבא-לת ןיא זַא ,גנוטייצ ןייז ןיא
 .תוריד 120 ייז ןיא ןוא ןַאמשירפ 'חר ףיוא "דוה, רעזײה-רעטעברַא יד
 ינעג טָאה רע ןוא .(רבחמ רעד טניה טניווו ייז ןופ רענייא ןיא)
 סָאװ ןוא י"א ןופ סרעטַאעט יד ןיא רָאפ טלעטש ןעמ סָאװ טסּוװעג
 טעמדיוועג טָאה "טרָאװ עיינ סָאד, .ןעגנוטייצ יד ןיא טרָאד טביירש'מ
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 ַא ןופ רָאפּפָא רעדעי ןוא ,"רבד, ןופ בוט-םוי רָאי-ןעצ םעד טרָא ליפ
 רעטלייטעגסיוא-טוג ַא וצ ןעוועג הכוז םיא ןיא טָאה םילוע עּפורג
 ,הילע רעד ברע .גנוגעוַאב יד ױזַא ןוא גנוטייצ יד ױזַא .ץנעדנָאּפסערָאק
 ןרָאװעג טקיטעטשַאב ןענעז סָאװ ,רעגערט יירד ןופ ,1925 רעבָאטקָא ןיא
 ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ייז רַאפ זיא ,טרָאּפ רע'הפיח ןיא ןטעברַא וצ
 רעריפנָא יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא הביסמ-סגנונעגעזעג
 ,ןלַאטנוַארב סוילוי טכַארבעג טרָאד וליפַא טָאה ןעמ ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ
 ַאזַא ,לשמל ,רעדָא .ןלױוּפ ןיא ןעװעג טיצ רענעי וצ זיא רעכלעוו
 ןייז טעמדיוװעג טָאה "טרָאװ עיינ סָאד, :טרּפ רעשיטסירעטקַארַאכ
 -ושז תמייק ןרק ןופ םיחילש יד טימ ץנערעפנָאק-עסערּפ ַא ּפָאק-טּפױה
 הינגד ןופ לבוי רעבלַאה רעד .ןַאמבול-ביבח ןוא (ףיקז) יקציוװָאכ
 .טייז עצנַאג ַא גנוטייצ רעד ןיא טמענרַאפ

 רעזדנוא ןופ רעטנעצ ןיא ןענַאטשעג זיא לארשייץרא ,תמאב
 .ןעגנובערטש ןוא ןבעל

 לוגלג רעטירד ַא ןוא -- גנוסילש יד

 זיא סע .טקידנערַאפ טינ ךָאנ זיא רע ןוא לטעצ סָאד זיא גנַאל
 רענעי ןיא ןגָארטוצרעבירַא ךיז לארשי ןיא שטנעמ ַא טנייה רֹעוװש
 רעבָא ןלױּפ ןיא ןבעל ןשיאיײטרַאּפ ןוא ןשידיי רעזדנוא ןופ הפוקת
 -סױרַא רעווש םיא זיא -- ןגָארטעגרעבירַא ןיהַא ןיוש ךיז טָאה רע ןעוו
 סָאד ןענעז ,ןעגנושיוטנַא ןוא תורצ עלַא ץָארט לייוו .ריא ןופ ןייגוצ
 ןָאמרעד סרעדנוזַאב .ןבעל רעזדנוא ןיא ןטייצ עטנַאסערעטניא ןעוועג
 ןיא טעברַא ןיימ ןופ ןרָאי יד טייקנדירפוצ ןופ ליפעג ַא טימ ךיז ךיא
 רעזדנוא ןָאטעג ןבָאה רימ .גנוגעװַאב רעד ןופ גנוטייצ רעכעלגעט רעד
 ןיא ןוא תוחילש ַא ןופ ןײזטסּוװַאב ןיא םירבח-עיצקַאדער יװ טעברַא
 .ןעגנואיצַאב עשירבח עטוג

 ,םויק ןייז רַאפ טלגנַארעג ךיז טָאה ?טרָאװ עיינ סָאד, ךיוא ,רעבָא
 רעטפיטרַאפ רעד טימ ,םישדח ןוא ןכָאװ עקידנעייגייברַאפ יד טימ ןוא
 -סיפנָאק עקילָאצליפ יד טימ ןוא ,ןדיי יד ייב טיונ רעכעלטפַאשטריוו
 טרעגרערַאפ ךיוא זיא -- םישזער םעד דצמ סענַאקיש ןוא ןעגנוריק
 .טרעטנענרעד ךיז טָאה ףוס ריא ןוא גנוטייצ רעד ןופ בצמ רעד ןרָאװעג
 .1937 רעבמעווָאנ ןט-24 םעד ןעמוקעג זיא ףוס רעד

 תעב ,"טרָאװ עיינ סָאד, ןלַאפעגכרוד זיא סָאװרַאפ ,ןגערפ ןָאק ןעמ
 ,"הדוגא, רעד ןופ *טַאלבגָאט, ,?טנעמָאמ, ,"טנייה, יוװ ןעגנוטייצ עכלעזַא
 ?ןריטסיזקע וצ ןעװעג ךישממ ןבָאה "דנוב, ןופ ?גנוטייצסקלָאפ;
 רעד טָא ףיױא הבושת עקיטליגדנע ןוא עקידנּפעשסיױא ןייק ָאטשינ
 רעד טיול סָאװ ,םימרוג עקינייא ףיוא ןזייװנָא רָאנ ןָאק ןעמ .עגַארפ
 רעזדנוא .?טרָאװ עיינ סָאד; ןופ הערל סרעדנוזַאב טעברַאעג ייז ןבָאה קיגָאל
 יד ןעוועג זיא יז רעבָא : ןיינ טולָאסבַא ,עטסגרע יד ןעוועג טינ זיא גנוטייצ
 ןטסקינײװמוצ יד ,רוביצ ןיא עטנַאקַאב ןטסקינייװמוצ יד ,עטסגניי
 ןטסילַאנרושז ערעזדנוא ,סנטייווצ .ןיײזטסּוװַאב ןייז ןיא עטלצרָאװעגניײא
 עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עמַאלקער ,שזַאטס ןייק טַאהעג טינ ךיוא ןבָאה

 ירעי םייח

 טרעהעג זדנוא ןופ ענלצנייא רָאנ ןבָאה ,לשמל ,ױזַא ןוא ,טעטירָאטױא
 ןענעז ייז לפיוו ףיוא ןוא ןליוּפ ןיא ןיײארַאפ-ןטסילַאנרושז ןשידיי םוצ
 יו טינ ןוא םינקסע יװ רעמ טנעקעג ייז ןעמ טָאה ,טנַאקַאב ןעוועג
 טציטשעג ךיז טָאה'ס ןכלעוו ףיוא רוביצ רעד ,סנטירד .ןטסילַאנרושז
 טכיש ןשימָאנָאקע ןטסכַאװש םוצ טרעהעג טָאה ,?טרָאװ עיינ סָאד;
 טָאה סָאװ ,סַאלקלטימ רעכעלגעמרַאפ-רעמ רעד .בושי ןשידיי ןיא
 ,תועדומ יד ןעמוקעג ךיוא ןענעז סע ןכלעוו ןופ ןוא ,שידיי טנעיילעג
 ןייז ןוא ,"טנעמָאמ, ןוא "טנייה, ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןרָאי טניז זיא
 טָאה רעדיוו "גנוטייצסקלָאּפ, יד .?טַאלבגָאט, ןטימ -- לייט רעזעיגילער
 ףיוא ,סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןטנדרָאעגנייא-רעמ ןפיוא טציטשעג ךיז
 בור סָאד .גנוקיטפעשַאב רעליבַאטס טימ ןשטנעמ ןוא רעטעברַא-ךַאפ יד
 רעד רעטנוא ןעוועג ןענעז ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ
 ןימ ַא ןעװעג זיא טקַאפ םעד טָא ןיא ךיוא ןוא ?דנוב , ןופ העּפשה
 ןייז ןיא זיא ?טרָאװק ןופ רוביצ רעד .גנוטייצ ןייז ןופ חוכ םוצ בָאגוצ
 -- ?עטריסַאלקעד; ןופ רוביצ ַא ,רוביצ רעשיפרָאמַא ןַא ןעוועג טייהרעמ
 עכלעוו ,ןגרָאמ ןיא טייקרעכיז ןייק ,דמעמ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ
 זַא ,תועמשמ .הילע ןיא ,עיצַארגימע ןיא ןעזעג טפנוקוצ רעייז ןבָאה
 עכעלגעט ַא ןטלַאהוצסיוא תלוכיב ןעװעג טינ זיא רוביצ רעד טָא
 .גנוטייצ

 טנעה ענייז ןביוהעגפיוא "טרָאװ עיינ סָאד, טָאה טכייל טינ רעבָא
 ,ןבעל ןייז רַאפ טלגנַארעג ךיז רעווש טָאה רע .ןבעגעגרעטנוא ךיז ןוא
 רעניײא ןוא ,געט ענייז ןרעגנעלרַאפ וצ ןגעוו ענעדישרַאפ טריבורּפ טָאה
 .וויטַארעּפָאָאק ַא ןיא גנוטייצ יד ןעלדנַאוװרַאפ --- ןעוועג זיא ןגעוו יד ןופ
 ןרַאפ םישדח עקינייא ,19237 רעמוז ןיא ןעוועג זיא סָאד זַא ,טנייש סע
 -- גנוטַײצ רעד רַאפ טיײדַאב טָאה שינערעקרעביא יד טָא סָאװ .ףוס
 טַאריײהרַאפ-טינ ןעוועג ןיב ךיא .ןײלַא ךיז ףיוא ןרירטסוליא ךיא לעװ
 150 ךרעב .תועט ןייק טינ בָאה ךיא ביוא ,ןעוועג זיא ןיול ןיימ ןוא
 טיײצ רענעי וצ .הסנכה עצנַאג ןיימ ןעוועג זיא סָאד .שדוח ַא סעטָאלז
 סַאג-ענלַארָאטקעלע ףיוא רעמיצ םענעגנודעג ַא ןיא טניווועג ךיא בָאה
 -רעירפ ַא ןָא ,םִיצולּפ .טלעג-הריד שדוח ַא סעטָאלז 50 טלָאצעג בָאה ןוא
 ,טלייטעגטימ ןוא גָאט ןסיוועג ַא ןיא ןעמוקעג ןעמ זיא ,גנוטיירגוצ רעקיד
 גנַאלקנייא ןיא ןייז ןלעװ ןעניול יד ןוא וויטַארעּפָאָאק ַא טפַאש ןעמ זַא
 רעטייוו ןוא טנייה ןופ זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה רימ .עסַאק רעד ןיא בצמ ןטימ
 !שדוח ַא סיטָאלז 25 רֹעדֶא 22 ןייז ןיול ןיימ טעוװ

 רעטעברַא עלַא יבגל טלדנַאהעג ןעמ טָאה ױזַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 רַאפ .עסיורג ַא רעייז ןעוועג זיא טײקטפעלּפעג יד ןוא גנוטייצ רעד ןופ
 ךיא ןיב געט עכעלטע .ּפַאלק רערעוװש ַא רעייז ןעוועג סָאד זיא רימ
 ,טיונ רעד ןופ ןכירקוצסיורַא געוו ַא טכוזעג ,ּפָאק ַא ןָא יו ןעגנַאגעגמורַא
 ךיז ןביוהעגנָא ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ךיא ןיב ,ךיז טייטשרַאפ ,ףוס םוצ
 רעמיצ ןפיוא ןעװעג רתוװמ בָאה ךיא .בצמ םעיינ םוצ ןעניווועגוצ
 רעמיצ ַא ןיא ,סַאג-ףָאהנעמַאז ףיוא הינסכא ןַא ןיא ןעניוװ רעבירַא ןוא
 רימ טימ ןָאטעג טָאה רעמיטנגייא-הינסכא רעד .ךעלטעב ץוט ַא טימ
 .טעב ןיימ םורַא ןַאװַארַאּפ ןכעלגעװַאב ַא טלעטשעגקעװַא ןוא דסח ַא
 םינקסע-ייטרַאּפ יד זיב ,ןכָאװ סקעז ךרעב "טניוװעג, ךיא בָאה ױזַא



 "טרָאװסקלָאפ, ,"טרָאװ עיינ סָאד , ,"טרָאװ סָאד,

 ףוס םוצ .ןיול רעזדנוא סָאװטע ןרעסעברַאפ וצ געוו ַא ןענופעג ןבָאה
 .ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ יד ןוא ןרָאװעג דימ ,תועמשמ .,ייז ןענעז

 ךיא בָאה ,דנַאל ןיא ןעװעג ןיוש ןיב ךיא ןעוװ ,1928 רעמוז ןיא
 .גנוטייצ יד ןעיײנַאב וצ ןעגנואימַאב טכַאמעג רעדיוו ןרעװ סע זַא טרעהעג
 תעב םעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ןַאמרעקוצ ךורב ןוא ןאמלעה ר"ד
 ףיוא ןדַאלעגנייא ךימ ייז ןבָאה גָאט ןסיוועג ַא .דנַאל ןיא ךוזַאב רעייז
 ידכ ,ןליוּפ ןייק ןרָאפקירוצ לָאז ךיא טגיילעגרָאפ רימ ןוא סעומש ַא
 ןכעלנע ןַא ןרעו טיײנַאב ףרַאד סָאװ ,גנוטייצ רעד ןיא ןטעברַא וצ
 ןשיווצניא זיא רע ךיוא סָאװ ,ןרעּפלַאה .י וצ טכַאמעג יז ןבָאה גַאלשרָאפ
 יװ .גנודַאלנײא יד ןעמונעגנָא טינ רימ ןבָאה עדייב .ןעוועג הלוע
 לוגלג םעיינ ריא ןיא גנוטייצ יד טָאה ,ץיװָארָאטנַאק .נ טלייצרעד סע
 זיולב ,"טרָאװסקלָאפ, ןעמָאנ ןרעטנוא לָאמסָאד ,ןעניישרעד ןביוהעגנָא
 .ה .ד ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ םישדח ייווצ
 טפיוקעג זיא ןַאמלעה ר"ד ןופ ןעגנואימַאב יד טימ .1929 ילוי בױהנָא
 יירעקורד רעד טימ ןעמַאזוצ עיצקַאדער יד ןוא יירעקורד עצנַאג ַא ןרָאװעג

 -סקלָאפ, ."טנעמָאמ, םעד רעביאנגעקַא ,יקוועלַאנ ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה
 ןטרענעלקרַאפ ַא ןיא גנוטייצ-טנװָא ןַא יו ןענישרעד זיא ?טרָאװ
 ןוא רָאטקַאדער רעד יװ ןעוװעג ךישממ טָאה ןַאמלעה ר"ד .טַאמרָאפ
 -עיצקַאדער יד .יקסוָאנַאמָאר .וו ןעוועג זיא רַאטערקעס-עיצקַאדער
 יד ץוח ,"טרָאװ עיינ סָאד , ןיא יו עבלעז יד ןעוועג ןענעז רעטעברַאטימ
 .דנַאל ןיא ןעוועג הלוע ןענעז סָאװ ,עקינעי

 .עשרַאװ ןרידרַאבמָאב ןתעב ןרָאװעג טעטכינרַאפ זיא "טרָאװסקלָאפ
 -ַאב זיא'ס ןעוו ,ןעגנורידרַאבמָאב יד ךָאנ; :טביירש ץיוָארָאטנַאק .נ
 ןיא ןירַא ןענעז ןשטייד יד ןוא דנַאטשליטשנּפָאװ ַא ןרָאװעג טמיטש
 ּוװ ,סַאג-ָאנשעל ןופ ריצַאּפש ןצרוק ַא טכַאמעג ךיא בָאה ,עשרַאװ
 וּורּפ ַא טכַאמעג ךיוא בָאה ךיא .יקוועלַאנ ףוס זיב ,טניווועג בָאה ךיא
 רעבָא ,?טרָאװסקלָאפ, ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ ,ףיוה ןיא ןײגוצנײרַא
 -נייא ןעוועג זיא זיוה ןופ רעיוט רעד לייוו ,ךעלגעממוא ןעוועג זיא סָאד
 .."גנַאגניײרַא םעד טּפָאטשרַאפ ןוא ןכָארבעג
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 רעסקַאלפ םחנמ

 ,גנוטייצסקלָאפ עשיאייטרַאּפמוא -- סערּפפקע רעזנוא,
 עקיזָאד יד .1926 טסוגיוא ןיא ןעניישרעד ןביױהעגנָא
 עשידיי ערעדנַא יד ןופ טלייטעגסיוא ךיז טַאה גנוטייצ
 ,ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ןטימ ייס עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ

 "סערּפסקע , ןופ ןרַאטקַאדער יד .טלַאהניא ןטימ ייס
 .ןילטייצ ןנחלא ןוא ןַאהַאק רַאזַאל ןעוועג ןענעז

 ךורבסיוא ןזיב ןענישרעד זיא גנוטייצ יד
 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ?סערּפסקע רעזנוא; גנוטייצ עכעלגעט יד
 ,1926 טסוגױא ןט:-26 ןופ ,רָאי ןציירד ןופ ףיולרַאפ ןיא עשרַאװ
 רעלטיה-ןברוח רעד ןעוו ,1939 רעבמעטּפעס ןופ געט עטצעל יד זיב
 .ןלױּפ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 עשרַאװ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז ןעגנוטייצ עכעלגעט עשידיי ףניפ
 ביוא ןוא ןזיוװַאב ךיז טָאה "סערּפסקע רעזנוא, ןעוו ,טנעמָאמ םעד וצ
 ךָאנ ןשטעװקנײרַא טנעקעג ךיז טָאה "טפַאשגנע, רעקיזָאד רעד ןיא
 טיצ רעצרוק קיסעמשינטלעהרַאפ ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא ןוא גנוטייצ ןייא
 ַא ןייז טזומעג ךעלקריוו סָאד טָאה ,רענעייל לָאצ עסיורג ַא ןעניוועג
 .ןָאט םעיינ ַא טימ גנוטייצ עיינ

 עוויטַארעּפָאָאק עשידיי עטשרע יד ןעוועג זיא ?סערּפסקע רעזנוא;
 עכעלגעט עשיליוּפ-שידיי יד ןענעכער טינ ביוא ,ןלױּפ ןיא גנוטייצ
 יד ןשיװצ תופתוש ַא ןעועג זיא סָאד ."?דנָאלגעשּפ שַאנ; גנוטייצ
 .גנוטייצ רעד ןופ רעטעברַאטימ-עיצַארטסינימדַא ןוא רעצעז ,רעביירש
 זַא ,וצרעד טריפעג טָאה טנעמירעּפסקע רעכיירגלָאפרעד רעקיזָאד רעד
 ןלױּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא עלַא ךיוא ןבָאה ןכיג ןיא רָאג
 עטוג עלַא טימ ,ןויטַארעּפָאָאק ןופ םרָאפ רעד וצ ןייגרעביא טזומעג
 .גנומענרעטנוא ַאזַא ןופ ןעגנוניישרעד-טיילגַאב עטכעלש ןוא

 ןופ טלייטעגסיוא גנוטייצ עיינ יד ךיז טָאה ךעלרעסיוא ןייר ןיוש
 טימ טקורדעג ךיז טָאה ןעמָאנ ריא .ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא עלַא

 "סערּפסקע רעזנוא,

 ןַאהַאק רַאזַאל
 "סערּפסקע רעזנוא ,, ןופ רָאטקַאדער

 עשילױּפ עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד ןופ רעטסומ ןטיול ,ברַאפ רעטיור
 רעירוק; ןוא עקָארק ןיא "יננעיזדָאצ רעירוק ינַאװָארטסוליא; : ןעגנוטייצ

 שטָאכ ,רערענעלק ַא ןעוועג זיא טַאמרָאפ ריא .עשרַאװ ןיא "ינָאװרעשט
 ןטיײז לָאצ יד לייוו ,ןטילעג טינ םעד ןופ טָאה לַאירעטַאמ-ןעייל רעד
 יז סָאװ ,ןעוועג זיא עטסקיטכיוו עמַאס סָאד רעבָא .רעסערג ןעוועג זיא
 -טּפיױוה עריא יװ רעקיליב ןשָארג ןעצ ןוא ףניפ טימ טסָאקעג טָאה
 רעקידלַאװעג רעד ייב ."טנעמָאמ ,, רעד ןוא ?טנייהפ רעד --- ןטנערוקנָאק
 טקַאפ רעקיזָאד רעד טָאה ןלױּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ טײקמערָארַאפ
 .עלָאר ַא טליּפשעג

 טָאה גנוטייצ יד סָאװ ןעגנורעדנע יד ןעוועג ןענעז סיורג רָאג
 .טכעלטנפערַאפ טָאה יז סָאװ ,לַאירעטַאמ םעד עגונב טכַארבעג ךיז טימ
 טנַאסערעטניא ןוא קידעבעל ,סעיינ ףיוא ּפָארט םעד טלעטשעג טָאה יז



 "סערּפסקע רעזנוא,

 ןוא סעיינ יד ןיא ייס ,ךַארּפש עטכייל ַא טצונעג טָאה יז ;טרעדלישעג
 עכעלגעט יד ןגעוװו ןעלקיטרַא עצרוק ןוא ,ןרַאטנעמָאק יד ןיא ייס
 ןוא ךעלמיטסקלָאפ ,ןָא רעמונ ןטשרע םעד ןופ ,ןעוועג זיא יז .ןעגנוריסַאּפ
 רענעײל-ןסַאמ רעשידיי רעד .רענעײל םעד טימ שירעדורבטוג-שימייה
 יו רעמ םיא רַאפ טניימ גנוטייצ עיינ יד טָא זַא ,טריּפשרעד ךיילג טָאה
 .ןעגנוריסַאּפ עדמערפ ןוא עטייוו ןגעוו טעטכירַאב סָאװ ,גנוטייצ ַא טַאלג
 ךיז טָאה רע ןוא ,שיילפ ןוא טולב ןגייא ןייז ןופ לייט ַא ןרָאװעג זיא יז
 .ןדיירפ ןוא ןדייל ענייז עלַא טימ טיורטרַאפ רַיא

 טימ ןדנוברַאפ טינ ,קיגנעהּפָאמוא ןעוועג זיא "?סערּפסקע רעזנוא,

 ןיא גנוטייצ יד טלעטשעגקעװַא טָאה סָאד .ײטרַאּפ זיא סע רעכלעוו ַא

 -עגפיוא טָאה ןוא טעװענַאשעג טינ םענייק טָאה יז .עגַאל רערעדנוזַאב ַא

 .טקרעמַאב ייז טָאה יז רָאנ ּוװ ,תולווע עכעלטפַאשלעזעג טקעד

 רעשידיי רעיורג רעד ןופ גנילביל רעד ןרָאװעג ךיג זיא גנוטייצ יד

 ןוא קינשַאּפערָאה םעד ןופ ,הכאלמ-לעב ןוא רעטעברַא םעד ןופ ,עסַאמ

 ןענעז סָאװ ,הלגע-לעב ןוא רערָאפ-דירַאי םעד ןופ ,רעמערק םעניילק

 לקיטש ןכעלגעט ןרַאפ ףמַאק ןרעטיב םעד ןיא ענעריולרַאפ ןענַאטשעג

 .טיורב
 -עגּפָא טָאה "סערּפסקע רעזנוא? זַא ,ןגָאז וצ קיטכיר ןייז טעוו'ס

 טָאה סָאװ ,טעטש עסיורג יד ןיא ןבעל ןשידיי ןרעביא רעיילש םעד טקעד

 עשיטייצרַאפ עמורפ יד ןיא ןבעל ןקילָאמַא ןופ טדיישרעטנוא ןצנַאג ןיא ךיז

 רעד ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע עפיט יד ןזיוועג טָאה רע .ךעלטעטש
 ןייז רעמ ץלַא טרילרַאפ ,דיסח רעד ,עטַאט רעד ּוװ ,בוטש רעשידיי
 :ןגעוו ערעדנַא רָאג ףיוא קעװַא ןעייג עכלעוו ,רעדניק יד ףיוא סולפנייא
 -ימיסַא רעקיליב טַאלג וצ רעוו ןוא ,םזינומָאק רעדָא םזילַאיצָאס וצ רעוו
 רעשיליוּפ רעקימורַא רעד טימ גנושימסיוא רעכעלכַארּפש וצ ,עיצַאל
 זעינָאריא זיא סָאד יו ,עיצַאלימיסַא-קירדנעמש,; וצ רעדָא ,גנורעקלעפַאב
 ןזיועג טָאה גנוטייצ יד .קלָאפ ןופ ליומ םעד ךרוד ןרָאװעג טנכיײצַאב
 עקרַאטש יד ןופ לת ַא טכַאמ טיונ עלעירעטַאמ ערעװש יד ױזַא יװ
 ןיא החּפשמ עשידיי יד טָאה ייז טימ סָאװ ,ןטפַאשנגייא עשילַארָאמ
 .טנכייצעגסיוא קידנעטש ךיז ןלוּפ

 *סערּפסקע רעװעשרַאװ, ןופ
 "סערּפסקע רעזנוא, וצ

 -נוא עטַאוװירּפ ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ?סערּפסקע רעזנוא;
 רעװעשרַאװ, ןעמָאנ םעד רעטנוא ,גרעבדלָאג ןוא םיײהקַאז ,רעמענרעט
 ."סערּפסקע

 -קַאדער רעד .הרושכ ןעגנַאגעג ץלַא זיא ןכָאװ עכעלטע עטשרע יד
 ךיז טָאה סע .טבעלעגנעמַאזוצ רעקינייװ-רעמ ךיז טָאה וויטקעלָאק-עיצ
 רעד ןופ עעדיא-טּפױה יד ןריזילַאטסירקסױא ןעמונעג רעמ ץלַא
 ;ןזָאלפליה ןוא ןשיאייטרַאּפמוא םעד ,ןדיי ןטושּפ םעד ןעניד וצ גנוטייצ
 ץוש ןיא ןײטש וצ ;ןטייקיטכערעגמוא עכעלטפַאשלעזעג ןפמעקַאב וצ
 ןשילוּפ ןופ םזיטימעסיטנַא םעד ןגעק עסַאמ-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ
 עלַא סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןעיוב ןפלעה וצ קיטייצכיילג ןוא קלָאפ

 -לוק ןוא עכעלטפַאשטריװ ,סעיצוטיטסניא-סגנוקידייטרַאפ עכעלגעמ
 .עלערוט

 ,טקילפנָאק ןטשרע םעד וצ ןעמוקעג זיא ןכיג ןיא רָאג רעבָא
 ןופ תונוכ ענעטלַאהַאב יד ףיוא ןייש ןסיוועג ַא ןפרָאװעג טָאה סָאװ
 יד ןופ רעבייררש רעד ןעװ ,טכַאנ ַא רענייא ןיא .רעבעגסױרַא יד
 יד טזָאלעגסױרַא טָאה ןוא רָאטקַאדער-טכַאנ רעד ןעוועג זיא תורוש
 ןופ ןסיו םעד ןָא ,טָאה גרעבדלָאג זַא טקרעמַאב רע טָאה .,גנוטייצ

 ,סעיינ לקיטש ַא טייז רעטשרע רעד ףיוא ןבעגעגניירַא ,עיצקַאדער רעד
 ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע .טקיטכעדרַאפ ןעזעגסיוא םיא טָאה סָאװ

 ןילטייצ ןנהלא

 גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדערטימ

 םעד ןגעק טָאה רעכלעװ ,גרעבנעטסעק בר רעמָאדַאר ןטנַאקַאב םעד
 אקוד טָאטש ןייז ןיא עדניימעג רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ ןליװ
 ןטלַאהטנַא טָאה סעיינ לקיטש סָאד .תונברה-אסכ ןפיוא ןביילב טלָאװעג
 רעד ףיוא ןפוררַאפ ךיז טָאה רע ּוװ ,בר ןטנָאמרעד םעד ןופ גנודנעוו ַא
 זַא ,טָאטש ןופ בר סלַא ןלייורעד םיא אקווד זומ ןעמ זַא ,?טכַאמ,
 ןקידנריטמַא םעד ןבָאה סָאװ ,ןעגנואָארד ןעמוקעג ןענעז ָאד ןוא ...טינ
 ןוא ,גנוטייצ רעשידיי ַא רַאפ קיסַאּפ ןעזעגסיוא טינ רָאטקַאדער-טכַאנ
 טינ בר ןופ ףורפיוא םעד ןסָאלשַאב טנַאה רענעגייא רעד ףיוא טָאה רע
 .ןבעגוצניירַא

 רעד ָאד זיא רעוװ ,שטייטס .לַאדנַאקס רעד ןעמוקעג זיא ןגרָאמ ףיוא

 גרעבדלָאג ? העד יד ָאד טָאה רעװ ןוא עיסנעפ טלָאצ רע ? תיבהדלעב

 ןייז וצ ןוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןרַאפ רעביירש םעד טגָאלקרַאפ טָאה

 יד ןופ טפַאשרעּפרעק יד .טליּפשרַאפ -- רע טָאה גנוניוטש רעטסערג

 גנוטייצ עשידיי ַא זַא ,רעביירש םעד טכערעג ןבעגעג טָאה רעביירש

 ,עיצקַאדער רעד ןופ ןסיוו םעד ןָא ,ןעק ןעמ ּווװ ,ןטסַאק-טסימ ןייק טינ זיא

 רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןגעק זיא סָאװ לַאירעטַאמ ןכעלטנפערַאפ

 .גנוניימ רעכעלטנפע
0 
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 דלַאב .עילידיא רעד ןופ ףוס ןופ ביײהנָא רעד ןעוועג זיא סָאד
 סע ןעוו ןוא עסַאק ןיא טלעג ןלעפסיוא ןבױהעגנָא ןיוש טָאה ךָאנרעד
 טָאה ,ןעניול יד ןלָאצסױא ןופ גָאט רעד ,קיטשרענָאד ןעמוקעג זיא
 .רערעדנַא רעד וצ ךָאװ ןייא ןופ ?קידלוש, ןביילב ןעמונעג גרעבדלָאג
 ,זדנוא רַאפ ןוא ,ןענייארַאפ יד טימ ןטקילפנָאק ןענַאטשטנַא ןענעז סע
 ןדעי טימ זיא ,רעטעברַאטימ:עיצַארטסינימדַא ןוא רעצעז ,רעביירש יד
 טעװענַאלּפעג ןבָאה רעבעגסױרַא יד זַא ,רערָאלק ץלַא ןרָאװעג גָאט
 עציטש עלעירעטַאמ טרַאװרעד ייז ןבָאה סעּפע ,ןובשח ןשלַאפ ַא טימ
 טזָאלעגסיוא ךיז טָאה סע ,ןעמוקעג טינ זיא עציטש יד ןוא "ץעגרע; ןופ

 רעסקַאלּפ םחנמ

 "סערּפסקע , ןופ דילגטימ ,דער
 רעמונ ןטצעל םעד טריגַאדער

 ץנעטסיזקע עצנַאג יד זַא ,ןעזנייא ןעמונעג ןבָאה רימ ןוא ,םעדיוב ַא
 .רָאה ַא ףיוא טגנעה גנוטייצ רעד ןופ

 עיײנ יד טָא ןבעגוצפיוא טיירג ןעװעג טינ ןענעז רימ רעבָא
 ןוש זיא סע .ןפַאשעג טנעה ענעגייא טימ ןבָאה רימ סָאװ ,עיציזָאּפ
 ןענישרעד טַאהעג ןיוש זיא גנוטייצ יד ,1926 רעבמעצעד ןעועג
 םעד טליפעג טוג ןבָאה ,רעביירש יד ,רימ ןוא םישדח יירד רעביא
 גנוטייצ רעד ןשיווצ טלעטשעגנייא ךיז טָאה סָאװ ,טקַאטנָאק ןקידעבעל
 רימ ןבָאה ןָא רעמונ ןטשרע םעד ןופ ךיילג .עסַאמ רעשידיי רעד ןוא
 ןרָאװעג זיא סע ןוא רענעייל ןטימ גנודניברַאפ עמיטניא ןַא טריּפשרעד
 ,ןסייררעביא טציא ךיז טעװ ץלַא זַא ,קנַאדעג םעד ןופ ןצרַאה ןפיוא רעווש
 טינ רימ ןלָאז סָאװרַאפ :זדנוא ןיא ןעוועטנוב ןעמונעג ךיז טָאה סעּפע
 רימ יא ?ןגרעבדלָאג ןָא גנוטייצ יד ןבעגוצסיורַא ווּורּפ ןיק ןכַאמ
 אהו !טינ טלעג ןייק ךיוא גרעבדלָאג ךָאד טָאה ?טינ טלעג ןייק ןבָאה
 !ןכָאװ עכעלטע ןיוש ןעניול יד טינ זדנוא ךָאד טלָאצ רע -- היאר

 טינ רעירפ לָאמ ןייק ןוא ,רעטסיירד ,רעיינ ַא רָאג ןעוועג זיא סע
 סָאד .,גנוטייצ רעשידיי ַא עגונב טנעמירעּפסקע רעטווורּפעגסיוא

 רעסקַאלּפ םחנמ

 סע .ןבעל ןיא ןכעלקריוורַאפ וצ טכוזעג ןוא טנַאלּפעג ןבָאה רימ סָאװ
 ךָאד זומ טלעג סעּפע .ןעגנולדנַאהרַאפ ערעווש יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה
 ףיוא ריּפַאּפ ןפיוק ךָאד זומ ןעמ ,ןבָאה טרָאפ גנומענרעטנוא עיינ יד
 ,ןעגניד ןעמ ןעק יירעקורד ןוא יירעצעז ַא ,אלימ .גנוטייצ יד ןקורד וצ
 רעד ןופ ,ךָאװ עדעי ןלָאצ ןוא ,ןָאטעג סָאד טָאה גרעבדלָאג יוװ טקנוּפ
 סַאּפַאז רעסיוועג ַא רעבָא ,ןעגנערבניירַא טעװ גנוטייצ יד סָאװ ,הסנכה
 קיטײנ זיא םעד ףיוא ןוא ,סיורָאפ ןופ טיירגעגנָא ןייז זומ ריּפַאּפ
 ענעעזעגסיורָאפ טינ ףיוא עמוס עסיוועג ַא ןייז ךיוא זומ סע .טלעג

 םעד ןיא ףתוש סלַא ןיירַא טערט סָאװ ,רענייא רעדעי ,רוציקב .תואצוה
 ןיא קלח ןייז ,"יַאּפ, ַא ןגָארטנײרַא זומ ,וויטַארעּפָאָאק םענעפַאשעגיינ
 ןעמוקעג ןעמ זיא ןעגנונעכערסיוא ןוא ןעגנוטַארַאב עגנַאל ךָאנ .תופתוש
 40 רעדָא ,סעטָאלז 200 ןפערטַאב ףרַאד "יַאּפ= רעד זַא ,סולשַאב םוצ
 ןעמ טמענ ּוװ רעבָא .סרוק ןקיטלָאמעד םעד טיול ,רעלָאד רענַאקירעמַא
 -בוא יװ ייס ןיוש ןעמ טָאה ןכָאװ עכעלטע עטצעל יד ?סעטָאלל 0

 ָאד ןעמ לָאז ּוװ זיא ,טלָאצעג טינ טָאה גרעבדלָאג ,טרעגנוהעגרעט

 ןעמוקעגסיוא רעבירעד זיא םענייא טינ ? "לַאטיּפַאק, ןקיזיר ַאזַא ןעמענ

 וצ ידכ ,ןיירַא דרַאבמָאל ןיא גנוריצ-החּפשמ לקיטש ַא ןגָארטוצקעװַא

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא יז רעבָא ,עמוס עטנָאמרעד יד ךיז ןפַאשרַאפ
 רַאונַאי ןט-9 םעד ןוא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא וויטַארעּפָאָאק רעד
 עיינ יד ןענישרעד זיא ,ןכָאװ ריפ ןופ סייררעביא ןַא ךָאנ זיולב ,7
 :?סערּפסקע רעזנוא; ,גנוטייצ ענעגייא רעזדנוא ,גנוטייצ

 ןריפנָא ןיא גנורַאפרעד ןייק טַאהעג טינ טָאה זדנוא ןופ רענייק
 רעד זיא ,רעגייטש ַא ,ױזַא .טנרעלעג טָאה טיונ יד רעבָא ,גנוטייצ ַא טימ
 רעד טימ גנוריפנָא רעד ןיא עיצקַאדער רעד ןופ רעייטשרָאפ רעטשרע
 טָאה סָאװ ,רעביירש ַא ןעוועג זיא סָאד .ןײטשכָאה ןָאעל ןעוועג גנוטייצ
 רעשיטסירָאמוה רעד טימ טריפעגנָא טָאה ןוא ךעלדיל עקיציװ ןבירשעג
 רעטעּפש טָאה גנולײטּפָא עקיזָאד יד זיב ,גנוטייצ רעד ןופ גנולייטּפָא
 -ּפָא זיא ןײטשכָאה ןוא ,ןַאמלעדונ השמ טסירָאמוה רעד ןעמונעגרעביא
 רעבָא ,טסירָאמוה ַא עקַאט .ןצעזַאב ךיז טרָאד עיגלעב ןייק ןרָאפעג
 ןעמונרַאפ טָאה רע ןוא רעטלַאװרַאפ רעטוג ַא ןעוועג ךָאד זיא ןײטשכָאה
 רעד ןופ ןסערעטניא יד טיהעגּפָא טָאה רע .טייצ עגנַאל ַא טמַא םעד
 סעבַאגסױא עלעיצעּפס ןכַאמ וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעוו ןוא עיצקַאדער
 ,גנוטייצ רעד ןופ טייז רעלענָאיצקַאדער רעד ןופ גנורעסעברַאפ רעד רַאפ
 עקירעביא יד יב ןזייא ןוא לָאטש םעד רַאפ טלעטשעגנייא ךיז רע טָאה
 סָאװ טכוזעג ,זיא רעגײטש רעד יװ ,ןבָאה עכלעוו ,?רעטלַאװרַאפ,
 .ןרָאּפש וצ רעמ

 רעד ןופ דילגטימ ןקיצניא ןדעי טעמכ זיא ןענײטשכָאה ךָאנ
 וצ ,טיצ רערעגנעל רעדָא רעצרוק ַא רַאפ ,ןעמוקעגסיוא עיצקַאדער
 ףיוא ןענַאטשעג טּפָא ץנַאג זיא סע ּוװ ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןעניד
 סנַאלַאב םעד ןטלַאהניײא ןופ עגַארפ עטַאקילעד יד גנונעדרָא-גָאט רעד
 רג ןייא ןופ רעדילגטימ יד זַא ,?ןטַאטש,; ערעדנוזַאב יד ןשיוצ
 .עּפורג רעטייווצ ַא ןופ ןובשח ןפיוא ןרעוװ טריגעלױװירּפ טינ לָאמַא ןלָאז
 ןענַאטשעג זיא קידנעטש רעבָא ,טרעּפמַאעג ןוא טגירקעג ךיז טָאה ןעמ
 ךיז רַאפ טיובעגסיוא רימ ןבָאה ךעלדנע זַא ,טקַאפ רעד ןגיוא יד רַאפ

 =; וו



 "סערּפסקע רעזנואג

 ןוא ,טריסערעטניארַאפ קיטולב עלַא רימ ןענעז ריא ןיא סָאװ ,עיציזָאּפ ַא
 .ןרעװ טרעטשעצ טינ רָאט עיציזָאּפ עקיזָאד יד

 גנוטייצ רעד ןופ גנוטכיר יד
 רעטעברַאטימ עריא ןוא

 רעביא טליצעג טָאה סָאװ ,ןליוּפ ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד
 ןשיװצ טלײטעצ ףרַאש ןעוועג זיא ,תושפנ ןָאילימ ןבלַאה ַא ןוא יירד
 .ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ

 יד זיא הכולמ רעשילוּפ רעטיײנַאב רעד ןופ םוקפיוא ןטימ ךיילג
 רעטלּפָאד רעד רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג דנַאל ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי
 טימ ךיילגוצ ייז ןבָאה דנַאל ןופ רעגריב סלַא :עבַאגפיוא רעשיגַארט
 ןקידייטרַאפ וצ ידכ ןטנָארפ יד ףיוא ןגָאלש ךיז ןייג טזומעג ערעדנַא עלַא
 טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,םיאנוש עכעלרעסיוא יד ןגעק הכולמ יד
 -"םיטַאבעלַאב, יד ןגעק ץוש עכעלרעניא ןַא ןריזינַאגרָא טזומעג ייז ןבָאה
 -סיזקע עכעלטפַאשטריװ רעייז ןעָארדַאב ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,ןקַאילָאּפ
 .טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב סלַא גנולקיװטנַא רעייז ןוא ץנעט

 -רַאפ ןוא טשיוטנַא ,טלמוטעצ ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד
 -בלעז יד ןעניוועגקירוצ ןופ בייהנָא "רעסיז, רעד ביוא .טלפייווצ
 -עּפש ןייז ןיוש טעװ סָאװ ,סיוא ױזַא טעז הכולמ רעד ןופ טייקידנעטש
 טָא סָאװ ,ןעז וצ ןטרַאװ גנַאל טפרַאדעג טינ טָאה ןעמ ןוא -- ?רעט
 סנלוּפ ןופ רָאי קיצנַאװצ עצנַאג יד .ךיז טימ טגָארט "רעטעּפשא רעד
 רעגריב עשידיי יד רַאפ ןענעז תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיוװצ ץנעטסיסקע
 .תופידר עקיטסייג ןוא עשיזיפ ןופ טייק עגנַאל ןייא ןעוועג דנַאל ןופ
 זיא טיורב לקיטש עכעלגעט סָאד ,ץנעטסיזקע עכעלגעט-גָאט רעייז
 לגענ יד טימ ךיז ייז ןבָאה טייצ רעבלעז רעד וצ ןוא ,טָארדַאב ןעוועג
 ערעייז ןעיצרעד ,םינּפ שידיי ןגייא רעייז ןטלַאהנָא רַאפ ןעלגנַאר טזומעג
 .רוטלוק ענעגייא רעייז ןעלקיװטנַא ןוא ןדיי עקיניזטסּוװַאב סלַא רעדניק

 ,רעריפ עשידיי יד ןשיװצ טייקימיטשנייא ןייק ןעוועג טינ זיא סע
 טריפעג לָאז טכער ערעייז רַאפ ןסַאמ עשידיי יד ןופ ףמַאק רעד ױזַא יו
 טרָאװ-ףושיכ סָאד זַא ןטלַאהעג טָאה ,רעגייטש ַא ,"דנוב, רעד .ןרעוו
 ןליפעג עשיטימעסיטנַא עפיט יד ןטױטּפָא ןפלעה טעװ "םזילַאיצָאס;
 זַא ןוא ,ןסַאמ:רעטעברַא עשיליופ יד וליפא טשרעהַאב ןבָאה סָאװ
 זיא ןליוּפ ןיא ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנונעפָאה עקיצנייא יד
 ןופ ןבָאה ענעי ,ייא .רעטעברַא עשיליוּפ יד טימ ךיז ןדניבוצפיונוצ גנע
 ןגייצרעביא ייז ןעמ ףוַאד זיא ?ןרעה טלָאװעג טינ גנודניבפיונוצ ַאזַא
 .ןעיצרעד ןוא

 זיא סע .ןטסינויצ ןעוװעג ןענעז רעריפ עכעלרעגריב בור סָאד
 ןעװעג ןענעז סע ןוא עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ךָאנ גנַאל טינ ןעוועג
 -ַאזינָאלָאק ןוא גנורעדנַאװניײא רעשידיי רערעסערג ַא ףיוא ןעגנונעפָאה
 ןעוועג גנורעדנַאװסױא יד זיא לייורעד רעבָא ,לארשייץרא ןיא עיצ
 עיגרענע עצנַאג יד ןבָאה רעריפ עשיטסינויצ יד ךיוא ןוא עניילק ץנַאג ַא
 ףמַאק ןכעלגעט םעד ףיוא ,טעברַא-טרַאוװנגעק ףיוא ןרירטנעצנָאק טזומעג
 ךיז יז ןבָאה ףמַאק ןופ ןדָאטעמ יד ןיא רעבָא .טכער עשידיי רַאפ

 קחצי ,רעקיטַילָאּפ רענעעזעגנָא רעד טָאה ױזַא .טרעטנָאלּפעג קרַאטש
 ד רַאפ טוג ןייז טעװ סע זַא ,קנַאדעג םוצ טכַארטרעד ךיז ,םיובנירג
 עלַאנָאיצַאנ עקירעביא יד טימ ןדניברַאפ ךיז ןלעוו ייז ןעוו ,ןדיי עשיליױּפ
 ןשטייד ,ןסורסייו ,רעניַארקוא :ןליוּפ ןיא ןבעל סָאװ ,ןטייהרעדנימ
 טפַאשרעטערטרַאפ רעקרַאטש ַא טימ ןוא ןעמַאזוצ זַא ,ןסור ,רעניווטיל
 ןקרַאטש ַא ןעניוװעג וצ ןעגנולעג יײז טעװ ,(טנעמַאלרַאּפ) םייס ןיא
 רעקיטנורג רעד ןגעוו ןסעגרַאפ רעבָא טָאה רע .הכולמ רעד ףיוא סולפנייא
 ךיז ןבָאה ןטייהרעדנימ יד ןופ ןלייט סָאװ ,ןליצ יד ןופ טייקנדיישרַאפ
 ןוא רעניַארקוא יד ןבָאה ױזַא .הכולמ רעשיליוּפ רעד עגונב טלעטשעג

 םיובלע השמ
 רַאטקַאדער-טכַאנ

 "סרעּפסקע רעזנוא ,, ןופ
 רעמונ ןטצעל םעד טריטקַאדער

 ןקינייארַאפ ןוא ןליוּפ ןופ ןסיײרוצּפָא ךיז ןצנַאג ןיא טבערטשעג ןשטייד
 רעשיטעיווָאס רעד טימ עטשרע יד :תוכולמ-רעטומ ערעייז טימ ךיז
 טָאה סָאד .דנַאלשטײד טימ עטייוצ יד ןוא קילבוּפער רעשיניַארקוא
 ןדניברַאפ יז זַא ,ןדיי יד ףיוא טכַאדרַאפ ןופ ןטָאש ַא ןפרָאװעג ךיילג
 .דנַאל ןופ םיאנוש יד טימ גנורעוושרַאפ רעמייהעג ַא ןיא ךיז

 גרעבמעל ןופ ךייר ןָאעל ר"ד יװ ,רעקיטילָאּפ עשיטסינויצ ערעדנַא
 ןיא ןצנַאלפוצרעבירַא טכוזעג ןבָאה ,עקָארק ןופ ןָאהט עשוהי ר"ד ןוא
 קיטילָאּפ יד ,ןרַאגנוא-ךיירטסע ןטלַא ןופ עיצידַארט יד ןלױּפ םעיינ
 ןוא ריד ביג ךיא -- ןכַאמּפָא עליטש רעדָא ,"סעדָאגוא, ןוא תונלדתש ןופ
 יד ןענּוװעג גנוטכיר עשימיובנירג יד טָאה טייצ ןייא ןיא .רימ טסיג וד
 טי רעטייוצ ַא ןיא ןוא קיטילָאּפ עשידיי רעד רעביא טנַאהרעביײא
 רעבָא .רעבעגנָאט ןוא רעגָאזטרָאװ יד ןעװעג ןָאהט ןוא ךייר ןענעז
 רעד ןעװעג טַאטלוזער רעד זיא ןסַאמ עשידיי ענעגָאלשרעד יד רַאפ
 -עג זיא סָאװ ,טײקיזָאלסטכיזסיוא ןוא טײקיזָאלסגנונעּפָאה : רעבלעז
 גָאט וצ גָאט ןופ ןסקַאװ

 :ןלױּפ ןיא גנוטכיר עשיטילָאּפ עשידיי ןייא ךָאנ ןעוװעג זיא סע
 -ןסַאמ ןייק ןעוועג טינ זיא סַאד .ײטרַאּפ-סקלָאפ רעדָא ,ןטסיקלָאפ יד
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 ךיז ןעניפעג סע ּוװ זַא ,גנוטכיר עשיגָאלָאעדיא ןַא רָאנ ,גנוגעווַאב
 ןלַאנָאיצַאנ םענעגייא רעייז ןעלקיװטנַא ייז ןפרַאד ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי
 רָאנ ,ןטסינויצ יד יװ ,גנורעדנַאװסיוא וצ ןפורעג טינ ןבָאה ייז .ןבעל
 ןבעל שידיי לַאנָאיצַאנ ןוא ךעלשטנעמ ַא רַאפ טרָא ןפיוא ןפמעק וצ
 הנ ,רעריפ ןכיירטסייג ַא טַאהעג ןלױּפ ןיא טָאה גנוגעוװַאב עקיזָאד יד
 ךיײרגלָאפרעד ךיז רע טָאה רָאי עכעלטע ןופ ףיולרַאפ ןיא ןוא ,יקצולירּפ
 קיטילָאּפ רעשידיי ןופ ןעגנוסַאפיא עשיטסינויצ יד טלעטשעגנגעק
 ןופ ןפרָאװעגסױרַא םיא ןבָאה ןטימעסיטנַא עשיליוּפ יד זיב ,ןלױּפ ןיא
 .טנעמַאלרַאּפ

 ןַאמלדונ השמ יי = וי הויז*
 י
 גנוליײטּפָא-רָאמוה רעד ן פ רָאטקַאדער ו

 ןענופעג ךיז ןבָאה יקצולירּפ חנ ןופ םידימלת עיירטעג ייווצ
 טגילעג ןבָאה יײז ןוא ?סערּפסקע רעזנוא, ןופ רעדנירג יד ןשיוװצ
 יד ןיא ,גנוטייצ רעד ןופ גנוטכיר רעד ףיוא לּפמעטש ןקרַאטש ַא
 ןַאהַאק רַאזַאל ןעוועג ןענעז סָאד .טריטסיזקע טָאה יז סָאװ ןרָאי עלַא
 -עיצקַאדער ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןרָאי עלַא ןענעז ייז .ןילטייצ ןנחלא ןוא
 -לעזעג סָאד טרימרָאפ ןוא ןעלקיטרַא-טייל ןבירשעג ןבָאה ,טעטימָאק
 .גנוטייצ רעד ןופ םִינּפ עכעלטפַאש

 ןרָאװעג זיא טייקשיקלָאפ רעשידיי רַאפ ףמַאק ןופ ךירטש רעד טָא
 .ץנעטסיזקע ריא ןופ גָאט ןטשרע ןופ גנוטייצ רעד ןופ ןימאמ-ינא רעד
 טסייג רעד רעבָא ,ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב עכַאװש ַא ןעוועג זיא םזיקלָאפ
 טעדנירגַאב רעירפ ןרָאי ךס ַא טימ זיא סָאװ ,גנוגעווַאב רעד ןופ
 גנוטייצ רעד ייא טבעלעג טָאה ,ווָאנבוד ןועמש רָאסעּפָארּפ ןופ ןרָאװעג
 ,שילָאבמיס טסכעה ךיוא זיא סע ןוא .םַארגָארּפ ןטרילומרָאפ םוש ַא טָא
 ןיא ןעלקיטרַא ענייז ןקורד ןעמוקעג זיא ןילַא יקצולירּפ חנ סָאװ
 טסוגיוא ןיא ,ץנעטסיזקע ןייז ןופ ןכָאװ עטצעל יד ןיא *סערּפסקע רעזנוא;
 ןציטָאנ, ןעמָאנ ןרעטנוא ,ןעלקיטרַא-קיטיירפ ןעוועג ןענעז סָאד .9
 רענעגייא ןייז ןיא טכעלטנפערַאפ רעירפ טָאה רע סָאװ ,"קיטילָאּפ ןָא

 רעסקַאלּפ םחנמ

 ןעו ,ןרָאװעג ןבירטרַאפ טרָאד ןופ זיא רע .?טנעמָאמ רעד, גנוטייצ
 טָאה גנוריגער יד ןוא טָארקנַאב ןרָאװעג טרעלקרעד זיא גנוטייצ יד
 רעד .גנוטייצ רעד טימ ןטלַאװרַאפ וצ ןטמַאַאב ַא ןריא טצעזעגניירַא
 ַא ןעװעג ,קילעפוצ טינ רָאג רשפא רעדָא ,קילעפוצ זיא רעטמַאַאב
 טריפעגרעביא טָאה רע ןוא ,ןַאהַאק קערַאמ טַאקָאװדַא ,טסינָאיזיװער
 ןעמערטסקע ןופ ןגעוו יד ףיוא ?טנעמָאמ , ןשידיסח-שיטַאבעלַאב םעד
 ,"טנעמָאמ; ןופ םיטַאבעלַאב יד ןופ רענייא ,יקצולירּפ חנ ןוא ,םזינָאיזיװער
 רע +ײװ זדנוא וצ ןעמוקעג זיא רע ןוא ןגָארטרַאפ טנעקעג טינ סָאד טָאה
 .קיטסיצילבוּפ רעשירעפמעק ןייז רַאפ לקניוו םערַאװ ַא ןענופעג טָאה

 ןעוװעג זיא ,ילטַײצ ןרהא ,רעטכיד רעשיערבעה-שידיי רעד
 רע ."סערּפסקע רעזנוא; ןופ רעטעברַאטימ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא
 רעבָא ,טעטימָאק-עיצקַאדער םוצ טרעהעג טינ לָאמ ןייק עקַאט טָאה
 סָאװ ,גנוטייצ רעקידקיטיירפ רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא רע
 .עכעלגעט יד יװ ,טַאמרָאפ ןטלּפָאט ַא ןופ ןעוװעג ךעלטנייוועג זיא
 -ַאט עגנוי ןעװעג ברקמ טָאה רע סָאװ ,זיא טסנידרַאפ רעטסערג ןייז
 ערעייז ןקורד וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג ייז טָאה ןוא רעביירש עטריטנַאל
 .גנוטייצ רעד ןיא ןעגנופַאש

 -רעביא עשיטילַאּפ עכעלטנכעוו ןבירשעג ךיוא טָאה ןילטַײצ ןרהא
 רע זיא בגא .ךָאװ רעד ןופ ןשינעעשעג עטסקיטכיװ יד ןגעוו ןטכיז
 רעשידיי רעד ןיא רענעק-שילגנע עטליצעג יד ןופ רענייא ןעוועג
 טצונעג רעטעּפש זיא "סוקיטילָאּפ; םינָאדװעסּפ ןייז .ןלױּפ ןיא עסערּפ
 עבלעז יד טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,סרעטעברַאטימ ערעדנַא ןופ ןרָאװעג
 עטסקיטכיוו עלַא ףיוא ןפורעגּפָא ךיוא ךיז טָאה ןילטייצ ןרהא .ןטכיזרעביא
 .טלעוו רעשידיי רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עשירַארעטיל

 ליפ ַא "סערפסקע רעזנואק ןיא טליּפשעג ןבָאה ןרעטרָאּפער
 .גנוטייצ רעשידיי רערעדנַא זיא סע רעכלעוו ַא ןיא יװ ,לָאר ערעסערג
 טלעטשעג גנוטייצ יד טָאה ןָא גָאט ןטשרע ריא ןופ לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד
 ןוא ןטכירַאב עקידלּפַאצ ףיוא ,שזַאטרָאּפער ןקידעבעל ףיוא ּפָארט םעד
 טָאה ןטכירַאב עכלעזַא ןעמוקַאב וצ ידכ ןוא ,ןבעל ןופ ןעגנורעדליש
 ךיז ןליּפש סע ּוװ ,ןיהַא ןכיירג ,ןַײרַא ןבעל -- ןיא ןייג טזומעג ןעמ
 ןרעטרָאּפער עטסעב יד ןופ רענײא .ןשינעלגנַאר עכעלשטנעמ יד ּפָא
 .ןייב לבייל ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ

 רעקיזָאד רעד ןעוועג זיא רעטרָאּפער ַא ןופ ּפיט רעשילרעטסיוא ןַא
 טנעקעג םִיא ריא טָאה תבש סָאװ ,דיסח רענשטעסַאיּפ ַא .ןייב לבייל 'ר

 ןפיוא למיירטש ַא טימ עטָאּפַאק ענעסעלטַא ןַא ןיא ןיבר םייב ןפערט
 יד ןטָארטעגנײרַא זיא סע ןוא קעװַא זיא תבש רעד רָאנ יװ רעבָא .ּפָאק
 .טעברַא רעקידעכָאװ רעד ייב ןעװעג ןייב לבייל ןיוש זיא ךָאװ עיורג
 ,עשרַאװ רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עלַא טימ ןדנובעגסיוא ןעוועג זיא רע
 טנעָאנ ןיילַא קידנעייטש .טלעוורעטנוא רענעפורעג-יוזַא רעד טימ וליפא
 עטסקינייוועניא עלַא טסּוװעג רע טָאה ,גנורעקלעפַאב רעשידיסח רעד וצ
 טינ רעמ ןיוש זיא ןבעל סָאד ּוװ ,רעביטש עשידיסח יד ןופ ?תודוס;
 *ףקילָאמַא; יד ןיא יװ ,טעוװעדנופעגנייא ןוא טסעפ-ןזייא ױזַא ןעוועג
 עירעס יד גנוטיצ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע .ןרָאי עטוג
 עכעלרעדיוש טלקיוועגפיוא ןבָאה סָאװ ,"םוהת רעװעשרַאװ ןופ ןטכישעג;



 "םערּפסקע רעזנואג

 טיױנ ערעטיב יד ױזַא יװ ,ןזיוועג טָאה רע .ןבעל ןשידיי ןופ רעדליב

 ףיוא סָאװ ,ןטיז עלעדייא ןוא ענייש יד שיטַאמעטסיס רעטנוא טבָארג
 רעד ןופ ןבעל סָאד טיובעג ןעוװעג תורוד ןופ ףיולרַאפ ןיא זיא ייז
 "בוטש-ןיד-תיב רעװעשרַאװ ןופ, עירעס עטייווצ ןייז .עילימַאפ רעשידיי
 םוצ ןעמוקעג ןענעז טרָאד .גלָאפרעד ןרענעלק ןייק טינ טַאהעג טָאה
 טמוק ןעמ יוװ ,םיכוסכס-טלעג ןוא -עילימַאפ עשידיי יד קורדסיוא
 ,קילגמוא ןכעלשטנעמ ןופ געווסיוא ןַא ןעניפעג םינבר רעװעשרַאװ יד וצ
 םעד ןגעק טײגַאב דיי ןייא סָאװ ,תולווע ןופ ,ןשטנעמ ןיא ןעגנוש:וטנַא ןופ

 .ןרעדנַא

 ןַאמרעל .א ןעװעג זיא רעטרָאּפער רעקידנצנעלג רעטייווצ ַא
 טייז "עכעלטלעוו, יד טעטכירַאב ,ןייב לבייל וצ ץַאזנגעק ןיא ,טָאה רע
 רעשידיי רעד ףיוא סיורג ןעוועג עקַאט זיא טיונ יד .ןבעל ןשידיי ןופ

 ,טלייוװעג ןדִיי ךיז ןבָאה םזינַאגרָא-סקלָאפ רעטנוזעג ַא יו רעבָא ,סַאג
 ןעגנומענרעטנוא-טרָאּפס טכוזַאב ,ןקריצ ?וא ןרעטַאעט יד ןיא טכַארברַאפ
 ןוא -רעמוז עכיײרלָאצ יד ףיא רעדָא ,"עשטַאד , ףיוא ןרָאפעג ןוא
 ןעצ זיולב ןפָארטַאב ןבָאה ןליוּפ ןיא ןדיי .רעצעלּפ-ורּפָא-רעטניוו
 -טָא ןיא רעבָא ,גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ
 רעד זיא ץעיװַאקסורט ןיא יצ עצינירק ןיא ,ענַאּפָאקַאז ןיא יצ קצָאװ
 .רערעסערג ליפ ַא ןעװעג רעכוזַאב עשידיי ןופ טנעצָארּפ

 יו ,ןבײרשַאב ןייז ןיא םידַאמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןַאמרעל
 ןרעטלע עשידיסח ןופ רעדניק יד יױזַא יװ ,ךיז ?ןלייוקא ןדיי יװַא
 ןיא ?סעקלַאװ; יד ןופ ןטכירַאב ענייז .טלשטנעמעגסיוא ךיז ןבָאה
 ידכ "רוביגה ןושמש; רעשידיי ַא ןעװעג קידנעטש זיא סע ּוװ ,קריצ
 -סקלָאפ ַא טַאהעג ןבָאה ,רעכוזַאב עשידיי יד טנַאּפשעג ןטלַאה וצ
 ױזַא יו ,גנורעדליש עקיברַאפ ַא ןבעגעג טָאה רע ןעוו ןוא .ןח ןכעלמיט
 טנעקעג ריא טָאה ,רעדעבמערַאװ יד ןיא ןרָאפעגּפָא זיא יבר רערעג רעד
 סירג טימ סָאד ןענעײיל ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ זַא ,רעכיז ןייז
 .סערעטניא

 סָאװ ,ןענַאמָאר ערעלוּפָאּפ עטכייל ןבירשעג ךיוא טָאה ןַאמרעל
 ןופ תומולח עטכעלקריוורַאפ-טינ יד טכַארבעגסױרַא ךעלטנייוועג ןבָאה
 -טפירש רעטנַאקַאב רעד ךיוא .לדיײמ-רעטעברַא ןשידיי ןעמערָא םעד
 טַאהעג ןרָאי עגנַאל ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה סָאװ ,גרובליז השמ רעלעטש
 ןענַאמָאר ערעלוּפָאּפ ןבירשעג טייצ עסיוועג ַא טָאה ,ןיוו ןיא טבעלעג
 .גנוטייצ רעד רַאפ

 ,רעבײרש עטוג ןײלַא ןייז קידנעטש טינ ןזומ ןרעטרָאּפער עטוג
 ןבָאה עכלעוו ,רעביירש בַאטש ןצנַאג ַא טַאהעג טָאה גנוטייצ יד ןוא
 בקעי :טרעהעג ןבָאה ייז וצ .טעברַאַאב לַאירעטַאמ-שזַאטרָאּפער םעד
 ,עבלעז יד .ץעלק .ש ,רעסקַאלפ םחנמ ,סרוקיירד ןָאעל ,ןײטשנרָאב
 ,ןרָאטקַאדער-טכַאנ יד ןעוװעג ךיוא ןענעז ,םיובלע השמ טימ ןעמַאזוצ
 ןעזָאר .י רעב רעלעטשטפירש רעד .גנוטייצ רעד ןופ רעזָאלסױרַא רעדָא
 ,גנוטייצ רעד ןופ רעטרָאּפער-סטכירעג רעד ןעוװעג ןרָאי עגנַאל זיא
 רעדעפזייר בקעי רעלעטשטפירש יד .טנעדנָאּפערָאק-םייס רעד ךיוא ןוא
 רָאפּפָא ןייז רַאפ .ןרָאטקערָאק יד ןעוועג ןענעז (דליװנַאװ) עװַאק .א ןוא
 גנוטייצ רעד ןיא רָאטקערָאק ַא ןעוועג ךיוא זיא לארשי-ץרא ןייק
 .רעגניז םירפא רעלעטשטפירש רעשיערבעה רעד

 רעטעברַאטימ עקידנעטש ןעוועג ךיוא ןענעז ןרָאי לָאצ עסיוועג ַא
 ןַאמסקילג .רעגניז דרַאנרעב ןוא ןַאמסקילג םהרבא ר"ד גנוטייצ רעד ןופ
 סָאװ ,טנעדוטס "רעקיבייאק רעשיאעּפָאריײא רעשיּפיט רעד ןעוועג זיא
 ןופ ןטעטיסרעווינוא יד ןיא ןסיוו רצוא ןַא טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה
 טליטעג ךיז ,םערָאפ רערעלוּפָאּפ ַא ןיא ,רעטעּפש טָאה ןוא עּפָארײא
 טנעקעג ןײלַא קידנעטש טינ ןבָאה סָאװ ,רענעײל יד טימ טימרעד
 -סיוא ןעוועג זיא רעגניז דרַאנרעב .גנודליב ןופ ןלַאװק יד וצ ןייגרעד
 יד טימ ןוא קיטילָאּפ ריִא טימ ,רוטלוק רעשיליוּפ רעד טימ ןדנובעג
 טָאה "זינגער, ןעמָאנ-ןעּפ ןייז רעטנוא .דנַאל ןופ רעריפ עשיטילָאּפ
 ןגעוו ןטכיזרעביא עשיטילָאּפ עקידנצנעלג גנוטייצ רעד ןיא ןבעגעג רע
 יד יב ןוא טנעמַאלרַאּפ ןופ ןרַאולוק יד ןיא "ךיז טכָאק סע סָאװ; םעד
 -טכירַאב רעקידנעטש רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .ןעיײטרַאּפ ענעדישרַאפ
 -טלעו עדיב ןשיװצ .םייס ןשילױּפ ןופ גנוטייצ רעד רַאפ רעבעג
 עקיסייב ןייז ןוא דנַאלסור טכוזַאב לָאמ עכעלטע רע טָאה תומחלמ
 סעדָאגַאי יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,םישזער-רָארעט םעד ןופ קיטירק
 סָאװ ,ןעלקיטרַא יד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ,סווָאשזעי ןוא
 .גנוטייצ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע

 טָאה יקסוװָאנַאגַאק םירפא רעלעטשפירש רעטריטנַאלַאט-טסכעה רעד
 רעכלעוו ןופ ענובירט עקידנכערּפשטנַא רעמ ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ
 גנוטייצ-ךמע עתמא יד ןעוועג זיא סָאד יװ ,ןדלעה ענייז ןרעה ןזָאל וצ
 יד ןעװעג סָאד ןענעז גנוטייצ רעד ןופ רענעיײל יד ."סערּפסקע רעזנואג
 ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה ייז ןוא "לסעג יקווַאטס/ ןייז ןופ ןענױשרַאּפ
 .בעל ןכעלגעט םעד רַאפ לגנַארעג ןרעטיב רעייז טימ ןעמַאזוצ

 עטשרע ענייז טָאה ןַאמלעדונ השמ טסירָאמוה רערעלוּפָאּפ רעד
 טָאה רע ."סערּפסקע רעזנוא; ןיא טלעטשעג טירש עשירעלעטשטפירש

 -טנפערַאפ טָאה ,גנוטייצ רעד ןופ גנולײטּפָא עשיטסירָאמוה יד טריגַאדער
 ַא ןעגנערבוצניירַא טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןענָאטעילעּפ רועיש ַא ןָא טכעל

 טייצ עסיוועג ַא טָאה רע ןוא ,ןעמייה עשידיי יד ןיא טייקרעטייה לסיב

 רעד, טַאלבנכָאװ עשיטסירָאמוה ערעדנוזַאב סָאד טריגַאדער ךױא
 .ןבעגעגסױרַא טָאה ?סערּפסקע רעזנוא, גַאלרַאפ רעד סָאװ ,"ץעגייש

 סָאװ ,רעטעברַאטימ עקידנעטש יד ןגעװ ץלַא ךיז טדער סָאד

 ןדעי טעמכ ןענעז ןוא גנומענרעטנוא רעד וצ םיפתוש ןעוװעג ןענעז

 רָאג רעבָא .טעברַא רעייז ןָאט וצ ידכ ,עיצקַאדער ןיא ןעמוקעג גָאט

 ןיא ןבָאה סָאװ ,רעטעברַאטימ עקידנעטש טינ לָאצ יד ןעוועג זיא סיורג

 -קיטיירפ יד ןיא רקיע רעד ,ןטעברַא ערעייז טקורדעג ןטייצ ענעדישרַאפ

 .גנוטייצ רעד ןופ ןרעמונ עקיד

 ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןכָאװ עטצעל יד ןיא זיא םױבטסַאמ לאוי

 רע ןוא עשרַאװ ןייק לארשי-ץרא ןופ ןעמוקעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 ."לארשי-ץרא ןופ ךובגָאט, ןייז גנוטייצ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה

 ןיא לוש רעשיערבעה ַא טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,ןָאסלענעצַאק קחצי

 גנוטייצ רעד ןיא ןטעברַא ענייז ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא טָאה ,שזדָאל

 רעד זיא שיטסירעטקַארַאכ .ץנעטסיזקע ריא ןופ רָאי ןטצעל םעד ןיא

 *!לארשי-ץרא -- הרירב עטצעל יד, :טעברַא רעטצעל ןייז ןופ ןעמָאנ
 ןכיג ןיא זיא סע ןעמעוװ ,רעטכיד רעכעלרעדנּוװ רעבלעז רעד זיא סָאד
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 ןופ דיל סָאד, ןופ רעגניז רעד ןייז וצ לרוג רערעטיב רעד ןלַאפעגוצ
 ןליורג עלַא טכַאמעגכרוד טָאה רע ."קלָאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא
 רעדניק ןוא בייוו ןייז ןופ םוקמוא םעד ןעזעג טָאה ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ
 עכעלרעדרעמ יד זיב ,לארשי חצנ םעד ןגעוו ןעגנוזעג רעטייוו טָאה ןוא
 .לעטיוו רעגַאל ןשיזיוצנַארפ םעד ןיא טכיירגרעד םיא טָאה טנַאה

 רעסיוא ,גנוטייצ רעד ןופ ןעגנולײטּפָא ערעדנַא יד ןיא ךיוא
 ןטלַאה טנעקעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןעוװעג ןענעז ,עיצקַאדער רעד
 רעד ןיא ןטעברַא ערעיײז טקורדעג טפָא ןבָאה ןוא טנַאה ןיא ןעּפ ַא
 זיא ,גרעבנעזָאר ךלמ ,גנוטייצ רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד .גנוטייצ
 רעלעטשטפירש םעד ןופ רבח ַא .שטנעמ רעטבַאגַאב טסכעה ַא ןעוועג
 רָאנ טינ רע טָאה ,רעקיטַאמעטַאמ רעקיעפ ַא .ַאקשורטעיּפ החמש
 ,גנוטייצ רעד ןופ טייז רעכעלטפַאשלעזעג רעד טימ טריפעגנָא קידנצנעלג
 עכעלטפַאשטריװ עכעלטנירג ןביירש וצ טייצ ןענופעג ךיוא טָאה רע רָאנ
 -ָאקע ליונק םעד רענעייל ןרַאפ טרעלקעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא
 ןעוװעג רדסכ זיא ןלױּפ הנידמ יד עכלעוו ןיא ,ןעמעלבָארּפ עשימָאנ
 בקעי ,עיצַארטסינימדַא רעד ןופ רעטעברַאטימ רעטייווצ ַא .טלקיוורַאפ
 ןלעװָאנ יד ןופ לייט ַא גנוטייצ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ,ןַאמשיפ
 רעד .רעכיב ערעדנוזַאב ןיא ןבעגעגסױרַא רעטעּפש טָאה רע סָאװ
 ןעוועג זיא ,גנודליב עטוג ַא טַאהעג טָאה ,רעװַאלמ םהרבא ,רעצעז
 -ָאליפ םעד ןופ ןטעברַא טצעזעגרעביא טָאה ,שיזיוצנַארפ ןופ רענעק ַא
 גנוטייצ רעד ןיא .לַאנרושז ןשירַארעטיל ַא רַאפ ןָאסגרעב ירנַא ףָאס
 רערעלוּפָאּפ רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא טקורדעג טייצ וצ טייצ ןופ רע טָאה
 .רוטַארעטיל רעשיזיוצנַארפ

 םערוטש ןרַאפ ילברעדנַאנופ ןוא סקּוװ

 ןָא ןוא טנעה עליה טימ טעמכ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עּפורג יד
 טַאהעג טָאה ,ענובירט עכעלטפַאשלעזעג עיינ ַא טלעטשעגפיוא ןעלטימ
 ןעועג טינ ןענעז רימ .וטפיוא ריא טימ ץלָאטש ןייז וצ טנורג ןדעי
 ןייק רַאפ טריטיגַא טינ ןבָאה ןוא ײטרַאּפ םוש ןייק ךרוד טציטשעג
 ןסַאמ עסיורג זַא ,טליפעג ןבָאה רימ רעבָא .םַארגָארּפ ןרעדנוזַאב םוש
 ץוש ריא ייב ןכוז ןוא גנוטייצ רעד ןיא ךיז ןרעמַאלק ןדיי עשילוּפ
 לַאקָאל ןיא טנװָא ןיא ןעמוקוצניירַא גונעג ןעװעג זיא סע .ףליה ןוא
 עשידירוי ןבעגעג טָאה ןטַאקָאװדַא טרעזדנוא ןופ רענייא ּוװ ,עיצקַאדער ןופ
 ןעוועג ןענעז רענעייל יד ןדנוברַאפ ףיט יו ןעז וצ ידכ ,רענעייל יד תוצע
 ,גנוטייצ רעד טימ

 טָאה סָאװ ,גנוטייצ עקיצנייא יד ןעװעג זיא ?סערּפסקע רעזנוא;
 ערעסערג לייט ַא רַאפ סעבַאגסױא עלעיצעּפס רעדָא ,"סעיצַאטומ, טַאהעג
 -עגּפָא ןרָאװעג טקישעג ןענעז טעטש עקיזָאד יד וצ .טעטשיץניוװָארּפ
 ,גנוטייצ רעד ןופ לייט ןטסקינייװעניא םעד טימ ןרַאלּפמעזקע עטקורד
 טזָאלעגרעביא ןענעז טייז עטצעל יד ךיוא לָאמ טפָא ןוא עטשרע יד
 ןוא ןצעזסיוא טעטש עטנָאמרעד יד ןיא ןענעק וצ ידכ .,קידיײל ןרָאװעג
 טָאה גלָאפרעד ןטסערג םעד .ןסנָאנַא ןוא סעיינ עלַאקָאל יד ןקורדּפָא

 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,?סערּפסקע רעקָאטסילַאיב, רעד טַאהעג

 רעסקַאלּפ םחנמ

 זיא גנוטיײצ עקיזָאד יד .שטיװָאנָאשט רשָא ,טסילַאנרושז ןקיעפ םעד
 יד .ףוס ןשיגַארט םוצ זיב ,ןרָאי עגנַאל ןופ ףיולרַאפ ןיא ןענישרעד
 ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק עקידנעטש עריא טַאהעג םעד ץוח טָאה גנוטייצ
 רעד ןיא טקורדעג טָאה זולג לאומש .לטעטש ןוא טָאטש רעדעי טעמכ
 זיא רע זיב ,לארשי-ץרא ןופ סעיצנעדנָאּפסערָאק עקידעבעל גנוטייצ
 .ןפוא ןשיגַארט ַא ףיוא ןעמוקעגמוא טרָאד

 רעזדנוא ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעד ןרעוו טנָאמרעד ףרַאד סרעדנוזַאב
 -עלטפַאשלעזעג ןוא רעביירש רעגנוי רעד ,ץלעק טָאטש רעד ןיא גנוטייצ
 ךיז רע טָאה ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד ןעוו .לַאדָאר לבייל ,רעוט רעכ
 -טפַאשלעזעג רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ּוװ ,עשרַאװ ןייק ןגָאלשרעד
 ןעמונעג טָאה רע .ײטרַאּפ רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ טייקיטעט רעכעל
 יד יװ ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןטכַאלש יד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא
 ףיוא ןענופעג םיא ןעמ טָאה רעביא ןביג דנַאטשפיוא ןופ רעקינָארכ
 .טנַאה ןיא סקיב ַא טימ ןטױט ַא רעמעדיוב יד ןופ םענייא

 יד ןעוועג זיא "סערּפסקע רעזנוא, זַא ,ןגָאז אמזוג ןָא ןעק ןעמ
 ןבָאה שיטילָאּפ סָאװ ,טײקמערָא ןוא טפַאשרעטעברַא רעד ןופ גנוטייצ
 רעבָא ,ײטרַאּפ רעטמיטשַאב ַא טימ ןריזירַאדילָאס טנעקעג רשפא ךיז ייז
 .גנוטייצ רעד טָא טימ ןדנוברַאפ גנע ןעוועג זיא ןבעל ךעלגעט סנעמעוו
 ,תוכאלמ-ילעב ןוא רעמערק עניילק יד וצ ןגױצַאב ךיוא ךיז טָאה סָאד
 ,ץנעטסיזקע רעייז רַאפ ףמַאק ןרעװש ַא ןריפ טפרַאדעג ןבָאה עכלעוו
 סנייטש'מ ,סַאלקלטימ םעד ךיז טימ טלעטשעגרָאפ סָאד ןבָאה ייז לייוו
 רעד ןופ טפיג רעצנַאג רעד טדנעװעג ןעוועג זיא ייז ןגעק ןוא ,טגָאזעג
 ןרעבָארעד וצ ןפורעג טָאה סָאװ ,עיצַאטיגַא רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעשילױּפ
 -ןּפמול םוצ טרעהעג ױזַא טקנוּפ ןבָאה יײז .'סעיציזָאּפ; עשידיי יד
 -ָארּפ יד סָאװ ,טנעה-סטעברַא עטריזינַאגרָא-טינ יד יװ ,טַאירַאטעלָארּפ
 יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד .טָאטש רעסיורג רעד טלעטשעגוצ טָאה ץניוו
 עטסערג יד ןגָארקעג רעבירעד ןבָאה רעקרעװטנַאה ןוא רעלדנעהניילק
 ןטלַאּפש יד ףיוא גנוציטשרעטנוא עטסמערַאװ ןוא טײקמַאזקרעמפיוא
 .גנוטייצ רעד ןופ

 ןיא רעטעברַאטימ-עיצקַאדער יד ןרעװ טנָאמרעד ןפרַאד ָאד ןוא
 סרעדנוזַאב ןבָאה עכלעוו ,ןילטייצ ןנחלא ןוא ןַאהַאק רַאזַאל ,ןרָאטקַאדער
 רַאזַאל .דנַאטשלטימ ןשידִיי ןטנָאמרעד םעד ןופ ץוש םעד טעמדיוועג ךיז
 יד טימ ןדנוברַאפ ןעװעג ןרָאי עגנַאל ןופ ףיולרַאפ ןיא זיא ןַאהַאק
 ןעגנַאגעג זיא רע .רעלדנעהניילק ןוא רעקרעװטנַאה יד ןופ סעיצַאזינַאגרָא
 ןוא ןעמעלבָארּפ ערעייז טימ ןעמונעגכרוד ךיז טָאה ,ןעגניטימ ערעייז וצ
 ןייז ןיא גנוטייצ רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ךָאנרעד טָאה ןוא ןגרָאז
 טָא ןעָארדַאב סָאװ ,ןרַאפעג יד ןגעוו טרימרַאלַא לקיטרַא-טייל ןכעלגעט
 טָאה ןילטייצ ןנחלא .ןלױּפ ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ לייט ןקידנרעק םעד
 טימ גנודניברַאפ עטספיט יד טכַארבעגטימ לוש רעשיטסיקלָאפ ןייז ןופ
 עשיטסיצילבוּפ עפרַאש ןייז טצונעג טּפָא רָאג טָאה רע ןוא טכיש םעד טָא
 ,תוכאלמ-לעב ןוא רעלדנעה יד רַאפ ץוש ןוא טכער ןענָאמ וצ רעדעפ
 הרוחס לסיב םערָא רעייז טימ ןענעז סָאװ ,?סעשזַאינַאגַארטס; יד רַאפ
 עשיליוּפ יד "סעיציזָאּפ, סנעמעוו ןוא ,ןדירַאי יד רעביא ןרָאפעגמורַא
 .טמערוטשעג סָאד ןבָאה ?ןטָאירטַאּפ,



 "סערּפסקע רעזנוא,

 ַא ןבָאה יז עכלעוו ,יד טימ ןעמַאזצ ןעמוקעגמוא ייז ןענעז עדייב
 ןיא ןעוועג זיא סָאד לפיוו ףיוא טציטשעג ןוא טקידייטרַאפ גנַאל-ןבעל
 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןילטייצ ןנחלא .תוחוכ ערעייז
 זיא רע ןיהּוװ ,יַאכנַאש-תולג ןטייוו םעד ןיא ןברָאטשעג זיא ןַאהַאק רַאזַאל
 .ןרָאװעג טלגָאװרַאפ

 ןיא גנוטיצ עשידיי עטשרע יד ןעװעג זיא "סערּפסקע רעזנוא,
 רעשידיי רעד ןופ ןעמונעגרעביא ןוא טריפעגנייא טָאה סָאװ ,ןליוּפ
 -רעמ םעד רעדָא ,"'סרושטיפ, עריא ןופ ליפ עקירעמַא ןיא עסערּפ
 ענייז ןעמענפיוא ןופ ,רענעיל םוצ ליּפַא ןופ רעגייטש ןקידעבעל
 עכעלנעזרעּפ ענייז ןיא ןפלעה וצ םיא ןכוז ןוא ןליפעג עמיטניא
 .ןעמעלבָארּפ

 -רעביא טָאה ?סרעּפסקע רעזנוא, סָאװ ,"רושטיפ, עטסקיטכיוו יד
 ,"ווירב לטניב/ סָאד ןעוועג זיא ?סטרעוו'רָאפ , רענַאקירעמַא ןופ ןעמונעג
 רעזדנוא ןיא ןסייהעג טָאה קירבור יד יװ ,"ןגיוא ריפ רעטנוא, רעדָא
 השמ רעלעטשטפירש רעטנַאקַאב רעד טָאה קירבור יד טריפעג .גנוטייצ
 ַא טימ ןוא קַאמשעג ןשירַארעטיל םענייפ ַא טימ שטנעמ ַא ,גרובליז
 רעטסערג רעד טימ טָאה רע .דיײל עכעלשטנעמ רַאפ ליפעג ןפיט
 ןענעז סָאװ ,"רעצרעה ענעכָארבעצ, יד וצ ןגױצַאב ךיז טייקטסנרע
 ןגעלפ עכלעוו ,ויירב רעטרעדנוה יד ןיא ןרָאװעג טנפעעג םיא רַאפ
 טפַאשגולק ליפ טימ רע טָאה סרעפטנע ענייז ןיא ןוא ,ןעמוקנָא גָאט ןדעי
 .ןדיל עכעלשטנעמ ןרעדניל וצ טכוזעג

 עבט ַא טָאה הלוח רעשידיי רעד ."ןרעטקָאד, וצ ביל ןבָאה ןדיי
 ןרעג רעבירעד טעװ רע .רָאטקָאד ןייא קרַאטש וצ ןעיורט וצ טינ
 רענעגייא ןייז יצ ,ןרילָארטנָאק וצ ןכוז ןוא ?עיצקַאדער ןיא, ןביירשנָא
 .גנולדנַאהַאב עקירעהעג יד םיא טיג ןוא טינ םיא טריפרַאּפ רָאטקָאד
 :לזמ ןרעדנוזַאב ַא טַאהעג טכיזניה רעד ןיא טָאה ?סערּפסקע רעזדנוא;
 ערעייז ןגעוו ווירב טימ עיצקַאדער יד ןפרָאװרַאפ שממ ןבָאה רענעייל
 עלַא טנעיילעג טסנרע ןוא דלודעג טימ טָאה ןַאמפיוק םייח ר"ד .תולחמ
 -מוא זיא רע .רענעייל יד ןפלעה וצ ,תוחוכ ענייז טיול ,טכוזעג ןוא ווירב
 ירַאפ עכיירלָאצ ענייז טימ ןעמַאזצ ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעג
 .תוצע ענייז ןופ רענעייל ןוא רערע

 ןייק טַאהעג טינ טָאה גנוטייצ רעזדנוא ןופ רענעיײל-ןסַאמ רעד
 יד רעבָא ,ײרעלַאמ-טסנוק ןיא רעדָא קיזומ ןיא ןשינעטנעק עסיורג
 ןעוועג סיוועג זיא ןטרעוו עקיטסייג ערעכעה ןוא טייקנייש וצ גנובערטש
 ןוא רעטעברַא רעטסמערַא רעד .שטנעמ-סקלָאפ ןשידיי םעד ייב סיורג
 טָאה ,רוטַארעטיל-טלעװ ןוא עשידיי יד טנעיילעג טָאה הכאלמ-לעב
 -עטשסיוא ןוא ןטרעצנָאק טכוזַאב טָאה ,רעטַאעט ןשידיי םעד טליפעגנָא
 ןטכירַאב טכעלטנפערַאפ קיסעמלגער טָאה ?סערּפסקע רעזנוא; .ןעגנול
 .ל .מ ןופ ןבירשעג ,ןעגנוריסַאּפ עשילַאקיזומ עקיטכיוו רעמ עלַא ןופ
 ןופ ןבירשעג ,ןעגנולעטשסיוא-טסנוק עשידיי יד ןופ ןוא ,יקצישוא-סינּפיק
 .םיובנירג ןויצ-ןב

 ןשידיי ןופ רעטַײלגַאב עקידנעטש יד ןעוועג ןענעז טיונ ןוא תולד
 טיײהרעליטש סָאד טלָאװ עסַאמ עשידיי יד רעבָא ,ןליוּפ ןיא ןבעל

 ןרָאװעג טרעטיברַאפ ױזַא טינ טלָאװ ןבעל רעייז ןעוו ,ןעגנולשעגּפָארַא
 ןופ ןיזטכייל םעד ןייטשרַאפ וצ טינ ןצנַאג ןיא זיא סע .ןקַאילָאּפ יד ןופ
 עקיטסייג ןוא רעריפ עשיטילָאּפ ענייז טימ ןעמַאזוצ ,קלָאפ ןשילױּפ
 ןעגנַאהעג ןיוש זיא ּפעק ערעייז רעביא ןעוו ,טייצ ַא ןיא סָאװ ,םיגיהנמ
 ,דנַאל רעייז ןופ גנולייטעצ רעשירפ ַא ןופ ,גנוקיליטרַאפ ןופ רַאפעג יד
 רעכעלנַײּפ סָאװ יװ ,ןעניז ןיא ןגעלעג טינ ךַאז ערעדנַא ןייק ייז זיא
 -רעימערּפ רעייז .רעגריבטימ ןוא םינכש עשידיי ערעייז ןעשטוקרעד וצ
 ןיא טרעלקרעד ןפָא טָאה ,יקסווָאקדַאלקס-יָאװַאלס לַארענעג ,רעטסינימ

 ןייב לבייל

 גנוטייצ רעד ןופ רעטעברַאטימ

 -- ?םעשוװָא; -- ןדיי יד טימ המחלמ עכעלטפַאשטריװ ַא :טנעמַאלרַאּפ
 יורפ יד .דנַאל ןרַאפ "טנוזעג, ןוא ןשטנוװעג רעייז זיא סָאד ,אברדא
 עקטַאטוּפעד ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,רָאטסירּפ ,רעימערּפ ןטייווצ ַא ןופ
 עשידיי יד ןטָאברַאפ וצ טקעיָארּפ-ץעזעג ַא ןירַא טגָארט ,םייס ןיא
 רעמערק ןוא רעלדנעה עשידיי ּוװ ,לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא .הטיחש
 סעדנַאב ךיז ןעװַאי ,הרוחס לסיב ַא טימ סענַאגַארטס ערעייז סיוא ןלעטש
 ןתיממעצ ןוא סטוג-ןוא-בָאה עשידיי לסיב סָאד ןריבַארעצ ,סרעסעמ טימ
 ,קידנעעז טינ ךיז טכַאמ יז --- ? ײצילָאּפ יד ןוא .ןדִיי יד ,--- "םיאנוש,, יד
 ןעמ ,"םעשווָא; :טרעלקרעד ךָאד טָאה ןילַא רעטסינימ-רעימערּפ רעד
 -שטנעמרעביא יד זיב .ןדיי יד טימ המחלמ עכעלטפַאשטריװ ַא ןריפ געמ
 .קיטישּפ -- ןעמוקעג זיא סע ןוא טצַאלּפעג טָאה דלודעג עשידיי עכעל
 רעד דנַאטשרעדיװ ַא טלעטשעג ןבָאה ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיי עטסָארּפ
 ןבעל שידיי זַא ,קלָאפ ןשיליוּפ ןופ גנוסַאפפיוא רעשיכיסּפ רעקנַארק
 םעד ךרוד קיטישּפ ןיא ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז ןדיי יירד .רקפה זיא
 ףיוא ןבָאה ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיי ןוא ,ןומה ןשיליוּפ ןטעוװעדליוװעצ
 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה סָאװ ,קַאילָאּפ ַא ןטױט טימ טרעפטנעעג םעד
 טגערפעג דיי ןטגָאלקעגנָא םעד טָאה רעטכיר רעד ןעוו ןוא .דרָאמ םעד
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 ײטרַאּפ רעד וצ :טרעפטנעעג רע טָאה ,טרעהעג רע ײטרַאּפ רעכלעוו וצ
 קורדסיוא םוצ טכַארבעג רע טָאה םעד טימ .בקעי ןוא קחצי ,םהרבא ןופ
 טינ רעגנעל ןיוש טָאה "חצרת אל, ןופ קלַאפ סָאד זַא ,קנַאדעג םעד

 סָאװ ,גנוקיליטרַאפ ןוא סַאה ,טפיג ןופ רעפסָאמטַא יד ןטלַאהסיוא טנעקעג

 ןפַאשעג ןבָאה דנַאל ןקידתופתושב םעד ןיא ןקַאילָאּפ "עלעדייא, יד

 .רעגריבטימ ערעייז רַאפ
 םַאזגנַאל רעלטיה ןיוש טָאה ,ץענערג רעד רעביא ,ןסיורד ןיא

 ןוא ,רעקלעפ עשיאעּפָאריײא יד ןופ זדלַאה ןפיוא עילטעּפ יד טיירגעגוצ

 ךיז רַאפ ןבָארגעג ןיילַא ןבָאה ןוא דנילב ןעוועג ןקַאילָאּפ יד ןענעז ָאד

 ױזַא קידנכַאװשּפָא ,סַאה ןכעלרעניא ןַא ןרעקַאלפרעדנַאנופ ךרוד רבק ַא

 ,גנוקידייטרַאפ ןופ טפַארק ענעגייא רעייז םורַא

 ןלױּפ ןיא עסערפ עשידיי יד ךיז טָאה רעפסָאמטַא ַאזַא ןיא

 ןטסרעטיב םוצ טָאה סָאװ ברוח-טלעוו ןסיורג םוצ טרעטנענרעד

 .ןליופ ןיא קלָאפ ןשידיי םעד ןפָארטעג

 ףוס רעשיגַארט רעד

 רָאטקַאדער רעטצעל רעד ןוא

 ַא טכיירגרעד ןרָאי עטסעב ענייז ןיא טָאה "סערּפסקע רעזנוא,

 .רעמ ךָאנ קיטיירפ ןוא ,ךעלגעט ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 60 ןופ שזַאריט

 ןיא ןעװ ןסַאמ עשידיי יד ןופ טײקטמערָארַאפ רעקידלַאװעג רעד ייב

 רענייא ןוא גנוטייצ ןייא טרינָאבַא ןשטנעמ ןעצ זיב ןבָאה ךעלטעטש לייט

 גנוטייצ יד זַא ,סָאד טניימ ,ןענעיילסיוא ןכָאנ ןרעדנַא ןַא ןבעגעג יז טָאה

 דיי טנזױט טרעדנוה רָאּפ ַא ןופ ןרָאװעג טנעיילעג זיא

 ךיוא טייצ רעסיוועג ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה "סערּפסקע רעזנוא ,

 ןסייהעג טָאה סָאװ ,עשרַאװ רַאפ זיולב ,גנוטייצ-גָאטימכָאנ ַא ןבעגעגסיױרַא

 רעװעשרַאװ; --- ןריקסיפנָאק ןכָאנ רעטעּפש ןוא "רעירוק-טנוװָאא רעירפ

 רעטנַאקַאב רעד טקיטפעשַאב ןעוװעג זיא גנוטייצ רעד ייב ."רעירוק

 .ןַאמזױר .י טסילַאנרושז

 ןוא רעגנע ץלַא ןרָאװעג זיא זדלַאה םורַא קירטש רעד רעבָא

 יד טימ ןגָאלשמורַא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רימ ןעװ .רעגנע

 עלַאנָאיצַאנ ענעגייא ערעייז ןיא זַא ,טרעלקעגפיוא ייז רדסכ ןוא ןקַאילָאּפ

 טימ ףמַאק ןכעלרעניא םעד ןלעטשּפָא יז ןפרַאד קלָאפ סלַא ןסערעטניא

 ענייז קיטרַאפ טַאהעג רעלטיה ןיוש טָאה ,רעגריבטימ עשידיי ערעייז

 -וצסיוא ןוא קלָאפ עשילוּפ סָאד ןטכענקרַאפ וצ רענעלּפ עשירעדרעמ

 .טבעלעג טרָאד ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןענָאילימ יד לצרָאװ ןטימ ןטָאר

 גנוטייצ יד טזָאלעגסױרַא טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד
 ןעוװעג ןענעז טרָאד .1939 רעבמעטּפעס ןטשרע םעד ,קיטיירפ ןופ
 בילוצ ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ עיצַאזיליבָאמ רעד ןגעוו תועידי יד
 ןעוו רעבָא .גיצנַאד םורַא ץענערג רעד ייב סעיצַאקָאװָארּפ סרעלטיה
 ףןדלָאמעג ָאידַאר רעד ןיוש טָאה ןעגנַאגעגמײהַא גָאטרַאפ ןיב ךיא
 ןרידרַאבמָאב ןענַאלּפָארע עשטייד זַא ןוא ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד זַא
 ַא ףױא ןעװעג זיא ןלַאפנָא עטשרע יד ןופ רענייא .טעטש עשיליוּפ
 .רעדניק יד ןשיװצ תונברק טימ קצָאװטָא ןיא םייה-רעדניק ןשידיי

 רעסקַאלפ םחנמ

 ןעוועג זיא ,רעבמעטּפעס ןטירד םעד קיטנוז ,רעטעּפש געט ייווצ
 יד ןעװעג זיא סָאד .ןסַאג רעװעשרַאװ יד ףיוא החמש עקידלַאװעג ַא
 םענעלַאפַאב םעד ףליהוצ ןעמוק ךיירקנַארּפ ןוא דנַאלגנע זַא ,סעיינ
 רימ ןענעז טציא ,ונ .ןרעלטיה גירק טרעלקרעד ןבָאה ייז ןוא ןלױּפ
 -ּפעשעג ןקַאילַאּפ עקידנעלבוי יד ןבָאה -- ,טעװעטַארעג ןיוש ךָאד
 טָאה ןַאמ-סגנוטייצ רעד רעבָא .ןרעדנַא םוצ רענייא רעטרעוװ ןָא טעשט
 ןענעז סָאװ ,ןקילגמוא ךָאנ קילגמוא ןענעכייצרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג
 ךיא .דנַאל ןצנַאג ןפיוא יו ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ףיוא ןלַאפעג
 ןופ עבַאגסױא-ץניװָארּפ יד טזָאלעגסױרַא לָאמ ןטצעל םוצ ךָאנ בָאה
 רעד ןוא ,טכַאנרַאפ רעבמעטּפעס ןט-5 םעד ,קיטסניד גנוטייצ רעזדנוא
 טיוטעג ןשטנעמ ףניפ ןופ עילימַאפ עשידיי, :ןעוװעג זיא ּפָאקטּפױה
 ."סַאג עננעש ףיוא עקַאטַא-עבמָאב ַא ןופ

 ןעמוקוצקירוצ ידכ טכַאנרַאפ טכַא םורַא ןעמוקעגמייהַא ןיב ךיא
 רעבָא ,עבַאגסױא רעװעשרַאװ יד ןזָאלוצסױרַא רעטעּפש העש יירד טימ
 ןעװעג זיא טָאטש יד .ןעמוקעגקירוצ טינ לָאמ ןייק ןיהַא ןיב ךיא
 ןבָאה רעטצנעפ עלַא ךרוד .שינרעטצניפ רעפיט ַא ןיא ןעקנוזעגנייא
 ןלַאנגיס ןבעגעגרעביא ןבָאה סָאװ ,סרעכליהדָאידַאר יד ןגירשעגסיױרַא
 -נענרעד סָאװ ,ןענַאלּפָארע עכעלטנייפ ןגעוו רעילפ עשירעטילימ יד וצ
 .טָאטש רעד וצ ךיז ןרעט

 ןבָאה ןטנעמָאמ עשיטירק עטצעל יד ןיא וליפא זַא ,זיא תמא רעד
 יד זיא סע טסנרע טייוו יו ,גנולעטשרָאפ עלופ ןייק טַאהעג טינ רימ
 ,עדנעגעל רעד טַימ טגיוורַאפ זדנוא ןבָאה ןקַאילָאּפ יד .עגַאל עשיטקַאפ
 ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ןעוו ,טציא ןוא ,קיטכעמ קידלַאװעג ןענעז יז זַא
 .ןבָאה וצ ארומ סָאװ ָאטשינ יאדװַא ךָאד זיא ,ףליה וצ ןעמוקעג ןענעז
 סָאד יז טעװ יוװ ָאט ,ןטנָארפ ייווצ ףיוא ןפמעק ןזומ טעװ דנַאלשטיײיד
 -ירעטילימ רעטסכעה רעד טָאה קירוצ ןכָאװ ייווצ טימ טשרע ? ןטלַאהסיוא
 ,עקָארק ןיא טרעלקרעד ,ילגימש-זדיר לַאשרַאמ ,ןליוּפ ןופ גנוריפנָא רעש
 -טיה ןעוו ,"ןרידנומ ערעזדנוא ןופ ןלַאפּפָארַא טינ טעװ לּפענק ןייק; זַא
 .ןליוּפ ןריקַאטַא וצ קנַאדעג רענעגושמ רעד ןלַאפנייא טעװ ןרעל

 רעד ןיא ,המחלמ רעד ןופ גָאט ןטפניפ ןפיוא ןיב ךיא ןעוו רעבָא
 ןיב ןוא עיצקַאדער רעד ןופ םײהַא ןעגנַאגעג שינרעטצניפ רעקיד
 ?יקסלָאּפ קנַאב, ןרַאפ ךיא בָאה ,סַאג ַאקסנַאלעיב יד ןעגנַאגעגיײברַאפ
 טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,סָאטיױא ןופ ענמולָאק עקיזיר ַא ןייטש ןעזעג
 בָאה ךיא .ןריפוצסיורַא ןריּפַאּפ-טרעװ ןוא טלעג טימ קעז ןדָאלעגנָא
 יד ןופ ןלַאפ ָאי ןיוש ןלעװ ךעלּפענק, זַא ,טכַארטעג טלָאמעד רימ
 סע סָאװ ,םעד וצ ןרעהוצ ךיז ןעמ זומ קידנעטש טינ זַא ןוא ,?ןרידנומ
 .ןלַאשרַאמ יד ןגָאז

 ןימ וצ טּפעלשרעד ךיז ךיא בָאה טימעג םענעגָאלשרעד ַא טימ
 ןייק ןדניצנָא טנעקעג טינ בָאה ךיא .סַאג-שָאפ-לַאשרַאמ רעד ףיוא רעמיצ
 -טכיל יד זַא ,רעטצנעפ יד ןעגנעהרַאפ טינ טכידעג לעװ ךיא זיב טכיל
 ןָאפעלעט רעד .ןסיורד ןופ ןרעו טקרעמַאב ןענעק טינ ןלָאז ןלַארטש
 ַא ןעזָאר .י רעב רעלעטשטפירש רעד ןעוועג זיא סָאד .ןעגנולקעג טָאה
 רַאטערקעס קיטייצכײלג ןוא עיצקַאדער רעזדנוא ןופ רעטעברַאטימ



 "סערפסקע רעזנוא;

 ךיילג ףרַאד ךיא .טַאקידניס-ןטסילַאנרושז ןופ עיצקעס רעשידיי רעד ןּופ
 ןופ םייה יד ןעװעג ךיוא זיא סָאװ ,ןיײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא ןעמוק
 -טפיוה יד טזָאלרַאפ גנוריגער עשיליוּפ יד .טַאקידניס-ןטסילַאנרושז
 רעד ,טרידיװקיל טרעװ גנוקינייארַאפ רעזדנוא ןופ עסַאק יד .טָאטש
 גנוקינייארַאפ רעד ןבעגעגסױרַא סָאװ רָאנ טָאה יקסוועשערעש ריקנַאב
 טנזוט קיצנַאװצ םורַא ,ןעגנורָאּפשּפָא עריא ןופ עמוס עצנַאג יד
 ,רעדילגטימ יד ןשיװצ טלייטעגרעדנַאנופ טרעוו טלעג סָאד ןוא ,סעטָאלז
 ףדעי רַאפ סעטָאלז טרעדנוה ייווצ

 ריוועג ךיא ןיב סַאג ענשטינַארג ףיוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא
 ןָאפעלעט ןפיוא רימ טָאה ןעזָאר סָאװ ,סעיינ עסיורג ערעדנַא יד ןרָאװעג
 ןסָאלשַאב טָאה גנוריגער עדנפיולטנַא יד זַא ,זיא סָאד .טגָאזעג טינ
 ןוא ןטסילַאנרושז עשיליוּפ קיצפופ ןַאב רעלעיצעּפס ַא ןיא ןעמענוצטימ
 ןבָאה ןטסילַאנרושז יד .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ יועייטשרָאפ ןצפופ
 טנװָא ןיא ףלע ןוא ,סעילימַאפ יד ןָא ,ןײלַא ןרָאפ וצ ןעמיטשוצ טזומעג
 םייב ןדלעמ טפרַאדעג ךיז טנַאה ןיא ךעלקעּפ עניילק טימ ייז ןבָאה
 רעוװעקָארק ףיוא ?יקסװוַאשרַאװ רעירוק; עיצקַאדער רעד ןופ רעיוט
 .טָאטשרָאפ

 יד ןשיװצ ןייז טינ ןעק ךיא זַא ,רָאלק ןעוװעג רימ רַאפ זיא סע
 ,ןגעלָאק ערעטלע ןעוועג ךעלקריוו ןענעז סע ,"ןצפופא עטלייוורעדסיוא
 .ןרעלטיה ןגעק ףמַאק ןיא טרישזַאגנַא רעפרַאש ךעלטנפע ךיז ןבָאה סָאװ
 ַא ןעװעג זיא סָאװ ,שטיװָאלַאגעס .ז רעלעטשטפירש ןרַאפ וליפא
 טינ ןיוש זיא ,עסערּפ רעכעלגעט רעד ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש
 טָאה טנוװָא ןשירָאטסיה םענעי ןיא ןוא .ןצפופ יד ןשיװצ טרָא ןייק ןעוועג
 רימ ,ןרָאפ ייז ןלָאז ,רעסקַאלפ ,טמוק :רימ וצ טגָאזעג שטיװָאלַאגעס
 .סופוצ ןייג ןלעוו

 ייווצ עּפַאנק ןענעז טייל-סגנוטייצ יד רעכלעוו טימ ,ןַאב רעד ןיא
 טמענ סָאװ עקערטש ַא ,ןילבול זיב עשרַאװ ןופ ןרָאפעג תעל-תעמ
 יד רַאפ זיולב טינ ץַאלּפ ןעװעג זיא ,ןרָאפ העש יירד ךעלנייוועג
 ןטלָאװ טרָאד .רעמ רעטרעדנוה רַאפ רָאנ ,"ןצפופ, ןוא "קיצפופ,
 *ַאנרושז עשידיי ןוא עשיליוּפ עלַא ןיירַא טנָאקעג ןסיוועג ןקיאור ַא טימ
 ןַא טרירטסוליא דָאזיּפע רעד .סעילימַאפ ערעייז טימ ןעמַאזוצ ,ןטסיל
 ןיא וליפא ,רעשרעה עשיליוּפ יד ןופ טײקיזָאלּפָאק יד לָאמ קירעביא
 .ךורבנעמַאזוצ ןשיגַארט רעייז ןופ טנעמָאמ םעד

 ןעוועג ןיב ךיא ןוא "רעטנצכעז, רעד ןעוועג זיא שטיװָאלַאגעס .ז
 ןרָאפעג ןענעז סָאװ ,טייל-סגנוטייצ עשידיי יד ןופ "רעטנצעביז,; רעד
 .ערעדנַא ךָאנ טקינייארַאפ זדנוא וצ ךיז ןבָאה רעטעּפש .ןַאב רענעי טימ
 יד עשרַאװ ןופ קעװַא סופוצ ןענעז רעטעּפש ייווצ רעדָא גָאט ַא טימ
 זיולב ןענעז ןבילבעג .עיצקַאדער רעזדנוא ןופ רעדילגטימ עקירעביא
 םעלבָארּפ סָאד .(דליװנַאװ) עװַאק .ש ןוא רעדעפזייר בקעי ,ןילטייצ ןנחלא
 יד סָאװ ,הביס-טּפיוה יד ןעװעג זיא סעילימַאפ יד טימ ךיז ןדייש ןּופ
 רעטעּפש ןענעז ןוא טײצ רעד וצ קעװַא טינ ןענעז ןגעלָאק עקיזָאד
 .ןעמוקעגמוא

 ןופ יורפ יד ,הנשוש ,ןירעביירש ןוא ןירעליּפשיוש עטנַאקַאב יד
 יד ןופ סעילימַאפ עלַא טימ ךיילגוצ זיא ,ןַאהַאק רַאזַאל רָאטקַאדער

 ריא וצ זיב ךובגָאט ַא טריפעג טָאה יז .עשרַאװ ןיא ןבילברַאפ עקידנרָאפּפָא
 רעטנוא .רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע טימ ץענערג רעד רעביא ןפיולטנַא
 טנכייצרַאפ ,19239 רעבמעטּפעס ןט-11 םעד ,קיטנָאמ ןופ עטַאד רעד
 :(1949 ,סערייא סָאנעוב ,"ןעמַאלפ ןוא רעייפ ןיא,, ךוב ןיא) סָאװ טָא יז

 ןײגוצסױרַא טרעהעגפיוא ןבָאה המחלמ רעד ןופ געט עטשרע יד;
 ןיא טשרע .טריזילַארַאּפ ןרָאװעג זיא ץלַא .עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ יד
 רַאפ ךיז ןעמונעג ערעקיטומ ןוא עטסיירד יד ןבָאה םורַא געט רָאּפ ַא
 ןרָאטקַאדער עטסרעמ יד .ןעגנוטייצ יד רעטייו ןריפ וצ טעברַא רעד
 ןטעברַא לָאז סע רעװ ןעוועג טינ ,ןפָאלטנַא ךָאד ןענעז ןטסילַאנרושז ןוא

 ןופ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ןַאהַאק לארשי ,רעדורב סנַאמ ןיימ,
 ןייז ןטָארטרַאפ ךיילג טָאה ,רעבמעטּפעס ןט-6 םעד .,ךָאװטימ שזדָאל
 ."סערּפסקע רעזנוא, םעד ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא ןוא ,רַאזַאל ,רעדורב

 טָאה ןעמ ,רַאפעג סיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ןָאט וצ סָאד;
 ןוא ,ןשטייד יד ןײירַא ןעמוק טונימ עדַאיל ַא זַא ,טכירעג ךָאד ךיז
 ןבָאה טסילַאנרושז רעשידיי ַא ןטסירעלטיה יד רַאפ טניימ סע סָאװ
 .טסּוװעג טוג עלַא

 ץנַאג עיצקַאדער ןופ ןעמוקעגמיײהַא לארשי זיא טכַאנײב טנייה,
 רעיומ קיטש ַא .ּפָאק םענעדנוברַאפ ַא טימ ןעמוקעג זיא רע .טעּפש
 רעכיג רעד ןיא קעװַא זיא רע ןוא ןיירַא ּפָאק ןיא ןלַאפעג םיא זיא
 ."דנּוװ יד ןרישזַאדנַאב וצ ףליה

 ןעגנַאגעגקירוצ זיא ןַאהַאק לארשי יו םעדכָאנ ,רעבָאטקָא ןט-25 םעד
 :הנשוש טנכייצרַאפ ,עילימַאפ ןייז ןזָאלעג טָאה רע ּוװ ,שזדָאל ןייק

 ןײלַא רענייא זיא רע .רַאברעדנּוװ ,שידלעה ןטלַאהעג ךיז טָאה רע;
 עלַא תעב .'סערּפסקע רעזנואק םעד ןבעגעגסױרַא ןוא ןענַאטשעג
 רעטנוא רע זיא רעײפ-עירעליטרַא ןרַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה ערעדנַא
 טכַאנ ןטימ ןיא ןפָאלעג ןלענּפַארש ןוא סעבמָאב ןופ ןלַאנק םעד
 רענעייל יד ידכ ,סעדַאקירַאב רעביא ןכָארקעג ,ןסַאג ערעטצניפ רעביא
 וטסוט סָאװ בילוצ :ןגערפ םיא געלפ ךיא ןעוו .גנוטייצ ַא ןבָאה ןלָאז
 טינ ךָאד וטסנידרַאפ טלעג ןייק ?ןבעל ןייד ןייא ךָאד טסלעטש ? סָאד
 ַאזַא ןיא ,טציא :טרעפטנעעג לכיימש ַא טימ רע טָאה -- ?ןופרעד
 רַאפ שזיטסערּפ ַא זיא סָאד ..גנוטייצ ַא ןבָאה רענעייל רעד זומ ,טייצ
 ...?טנעמָאמ ַאזַא ןיא אקווד ןעניישרעד וצ גנוטייצ רעד

 זיא םיא ןוא סַאג רעטייו ַא ףיוא טניוװעג טָאה ןילטייצ ןנחלא
 רַאזַאל ןופ גנוניווו יד ןגעקַאד ,עיצקַאדער ןיא ןעמוק וצ רעווש ןעוועג
 רעבלעז רעד ףיוא ןעוועג זיא ,ןענופעג ךיז טָאה רעדורב ןייז ּוװ ,ןַאהַאק
 .עיצקַאדער יד יװ ,סַאג עיפילָאװָאנ

 עשידיי לטיּפַאק רעשידלעה רעד טקידנערַאפ ךיז טָאה ױזַא טָא
 ןופ טייז רעד ייב ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עסערּפ ַא .ןלוּפ ןיא עסערּפ
 וליפא טנידעג םיא טָאה סָאװ ,ןדיירפ ןוא ןדייל ענייז ןיא םוטנדיי ןשיליוּפ
 רועיש טײלגַאבסױרַא םיא טָאה ןוא ןטַאמרַאה ןופ רעייפ םעד רעטנוא
 ןוא סעירָאטַאמערק יד ןיא ןפיוהרעטייש םוצ ,"געוו ןטצעל; ןייז זיב טינ
 לארשי ,"סערּפסקע רעזנוא, ןופ רָאטקַאדער רעטצעל רעד .ןרעמַאקדזַאג
 .ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןדיי עלַא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא ,ןַאהַאק
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 רומ-ןילעי ןתנ

 גנוטייצגָאט עטסגניי יד ןעוועג זיא ײטַאט יד;

 .ןעגנוטייצ עשידיי רעװעשרַאװ יד ןשיוװצ

 רומ-ןילי ןתנ ךרוד 1935 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג

 רעמונ רעטצעל רעד .ןילרעמ לאומש ןוא

 .1939 טסוגיוא ןט25 םעד ןענישרעד זיא

 ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטייצ ַא ןעוועג זיא "טַאט יד,

 טולָאסבַא גנונעכיײצַאב יד זיא הניחב רעשינכעט ןופ .שידיי ןיא

 -ייֵצַאב רעד טָא טימ רָאנ טנגונגַאב ךיז טלָאװ ךיא ןעוו רעבָא ,קיטכיר

 סָאװ ,גנוניישרעד רעד ןופ תוהמ םעד טרינימירקסיד ךיא טלָאװ ,גנונעכ

 תמא ןַא סָאװ ןעוועג זיא סָאד לייוו ."טַאט יד, ןעוועג זיא ןעמָאנ ריא

 ןופ ןַאגרָא רעד קידנעייז .סָאד יו רעמ ליפ ךיוא רעבָא ,גנוטייצ ַא

 ןפָאװ ַא ןעוועג סָאד זיא ,(ל"צא) לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה
 וצ ךיז ןביוהעגנָא טָאה ל"צא סָאװ ,רעוועג םינימ עקירעביא יד ןשיווצ
 ןיא ןענישרעד גנוטייצ יד זיא הניחב רעשיזיפ ןופ .םיא טימ ןצונַאב
 טרעקנַארַאפ ןעװעג יז זיא שיטקַאפ רעבָא ,ןליוּפ ןופ טָאטשטּפױה רעד
 עריא טלדנַאהַאב טָאה ןוא לארשייץרא ןופ טייקכעלקריוו רעד ןיא
 רעטנזיוט רעטרעדנוה ךיוא ךעלגעמ ןוא ,רעקילדנעצ לייוו .ןעמעלבָארּפ
 ןרָאי רעקיסיירד ערעטעּפש יד ןיא ,ןליוּפ ןיא עכעלטנגוי עשידיי ןופ
 -ץרא ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד טימ טריסערעטניא רעמ ךיז ןבָאה
 לטעטש ןיא רעדָא טָאטש רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ יד טימ יװ ,לארשי
 .טניווװעג שיטקַאפ ןבָאה ייז ּווו

 .ןרעו טרעלקעגפיוא רעמ רעטייוו ןלעוו ןכַאז יד
 ? ןבייהנָא ןעמעוו טימ :רעקיטכיוו זיא רשפא ןוא ? ןביױהנָא סָאװ טימ

 ,ןשטנעמ ייווצ טימ :הבושת ןייא ןַארַאפ רעכיז זיא הלאש רעד טָא ףיוא
 .םישעמ ןוא וויטַאיציניא רעייז ףיוא ןרָאװעג ןריובעג זיא "טַאט יד; סָאװ
 לאומש ,רעטיוװצ רעד ןוא (ריאיו ןרעטש םהרבא :רענייא
 .ןילרעמ

 גָאט ןסיוועג ַא .1927 רָאי ןיא טנעקַאב ךיא בָאה ןרעטש םהרבא
 זיא רעכלעוו ,יקסווַאטס םהרבא רימ וצ טעדנעװעג ךיז טָאה
 םיא טָאה טכירעג עשילגנע סָאד יװ םעדכָאנ עשרַאװ ןייק ןעמוקעג

 יטאט יד;

 ןילרעמ לאומש

 גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע

 ןרָאי עטשרע יד

 ךימ טָאה ןוא .,ןווָארָאזָאלרַא ןדרָאמרעד ןיא עגַאלקנָא רעד ןופ טיײרפַאב
 ןענעקַאב ךימ ליו רע לייוװ ,טנװָא ןיא טייצ בָאה ךיא יצ ,טגערפעג
 ןבלעזמעד ןיב ךיא ןעוו .לארשי-ץרא ןופ שטנעמ ןטנַאסערעטניא ןַא טימ
 -ַאב וצ ךַימ ןענַאטשעגפיוא זיא ,גנוניווו סיקסווַאטס ןיא ןעמוקעג טנוװָא
 ַא ןופ ןעוועג זיא רע .טלַא רָאי קיסיירד ךרעב ןופ ,ןַאמרעגנוי ַא ןסירג
 ,לּפענק ןטצעל םוצ זיב שיטנַאדעּפ ןָאטעגנָא ,ךיוה רעכעלטינשכרוד
 ןופ ענעשעק רעטשרעביוא רעד ןיא לכיט סייוו ַא ןוא טָאװַארק ַא טימ
 ןוא טייקיאור ַא ןגָארטעג ךיז טָאה טלַאטשעג רעצנַאג ןייז ןופ .קַאשזדיּפ
 .טכיוועגכיילג עקיטסייג ערַאברעדנּוװ ַא

 רימ רַאפ ןעװעג טינ רע זיא עיצַאריּפסנָאק ןופ םימעט בילוצ
 ןענָאמרעד וצ טרעהעגפיוא בָאה ךיא ךיוא .ריאי רָאנ ,ןרעטש םהרבא



 "טַאט יד

 טַאהעג בָאה ךיא ,סַאּפ ןיא טרירטסיגער ןעוועג זיא סָאװ ,ןעמָאנ ןיײמ
 עכלעוו טימ ,ןעמענ ליפ יד ןופ רענייא --- ןימינב --- ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא
 .טנורגרעטנוא ןיא טצונַאב ךיז ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא בָאה ךיא

 ןלױּפ ברעמ-םורד ןופ ןַאב רעד טימ קידנרָאפ ,גָאט ןסיוועג ַא
 ןטלַאהרַאפ ךיז ךיא בָאה ,דנַאל ןופ חרזמ ןיא טעטש יד ןופ רענייא וצ
 ןענעז סָאװ ,ןסַאג יד ףיוא קידנעמוק .עשרַאװ ןיא העש עכעלטע ףיוא
 -עגסיוא טּפַאכעגפיוא ןרעיוא עניימ ןבָאה ,ןדיי טימ טרעקלעפַאב ןעוועג
 יירשעגסיוא םעד טָא ןופ טיײדַאב םעד ."ןעמַאלפ ןיא לארשי-ץרא; : ןעיירש
 ןפָאלעגוצ זיא רימ וצ ןעװ ,רעטעּפש עגד ַא ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה
 לטעלב ַא טנַאה ןיא טלעטשעגניײרַא רימ ןוא לגניי שידיי ןיילק א
 ךיא .סנשָארג עשיליוּפ 5 םיא רַאפ טרעדָאפעג ןוא ןעמָאנ ןבלעז ןטַימ
 יד ןגעוו תועידי ןענופעג ךיז ןבָאה טרָאד .טנעיילעג ןוא טלָאצַאב בָאה
 לקיטרַא רעטרעטסײגַאב ַא ןוא ,לארשייץרא ןיא ל"צא ןופ סעיצקַא
 ןרָאװעג טפיוקעג זיא לטעלב סָאד .ןריגַאער רַאפ ןוא הגלבה רעד ןגעק
 סע יװ ,ןענעייל ןיא טפיטרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעייגייברַאפ ליפ ךרוד
 ןופ ןיוש ןבָאה ייז עכלעוו ףיוא ,תורושב עטסעב יד טכַארבעג ייז טלָאװ
 .טרַאװעג גנַאל

 יד ןזייל וצ ידכ חומ ןיימ ןעגנערטשנָא טפרַאדעג טינ בָאה ךיא
 זַא ,רָאלק ןעוועג זיא רימ רַאפ ,לטעלב סָאד ןבעגסױרַא ןופ שינעטער
 .ןילרעמ לאומש ןָאטעג טָאה סָאד

 ךיז ןבָאה -- רעניימ ןוא ןילרעמ לאומש ןופ -- ןגעוו ערעזדנוא
 ןלױּפ ןייק ןעמוקעג טייצ רענעי וצ זיא רע .1935 רָאי ןיא ןפָארטעג
 ןופ טַאירַאטערקעס םעד עשרַאװ ןיא ןריזינַאגרָא וצ ידכ ,זירַאּפ ןופ
 רע רעכלעוו ןיא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטפינויצ רעיינ רעד ןופ םוידיזערּפ
 זַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב ןַאד זיא סע .רַאטערקעסי-לַארענעג ןעועג זיא
 טינ לָאז גנוגעװַאב רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ ץנַאטסניא עטסכעה יד
 סע ּוװ ,ןָאדנָאל רעדָא זירַאּפ ,טָאטשטּפױה רעטייוו ַא ןיא רעמ ןציז
 -ַארגָאמעד רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ ןיא רָאנ ,ןדיי קינייוו ךיז ןעניפעג
 .עשרַאװ ןיא ,ןליוּפ ןיא עיפ

 טָאה רע ךיוא .ןריאי וצ טריפעג גנושיטנַא יד טָאה םיא ךיוא
 ןופ תושר ןיא טלעטשעג ךיז טָאה רע ךיוא .ל"צא וצ ןסָאלשעגנָא ךיז
 ןילרעמ לאומש טָאה העש עקירעהעג יד ןעמוקעג זיא'ס ןעװ .ריאי
 ןכעלטנפערַאּפ לָאז סָאװ ,ןַאגרָא ןַא :קיטונ זיא'ס סָאװ יונעג טליפעג
 יד ןשיװצ ןעעדיא ענייז ןטײרּפשרַאפ לָאז ןוא דנַאברַאפ ןופ םישעמ יד
 .טנגוי רעד ןשיווװצ רקיעב ןוא ,ןסַאמ עשידיי

 ןבעגעגסױרַא טָאה ןילרעמ ןעוו ןליוּפ ןיא ןעוועג טינ זיִא ריאי
 -ץרא ןשיװצ טייצ ןייז טליײטרַאפ טָאה רע .לטעלבגולפ טשרע ןייז
 -יוו ןענישרעד ןענעז לטעלבגולפ ןטשרע ןכָאנ .עּפָארײא ןוא לארשי
 גנַאלקנייא ןיא ,ןעמָאנ "ןקידנענערב, רעדנַא ןַא טימ לָאמ ןדעי .עקידרעט
 .שינעביולרעד רעליבַאטס ַא ןָא סעיצַאקילבוּפ עטקורדעג יבגל ץעזעג ןטימ
 טגיילעגרָאפ ןוא וויטַאיציניא יד טביולעג רע טָאה ,ןעמוקעג זיא ריאי ןעוו
 ןַאגרָא ןליבַאטס ַא ןיא ךעלטעלבגולפ עקילָאמניײא יד ןעלדנַאװרַאפ וצ
 .דנַאברַאפ ןופ

 תובהלתה רעסיורג רעד ןופ קילבנָא ןיא ןוא ,ןעגנולדנַאהרַאפ ךָאנ

 סָאװ ,ךעלטעלבגולפ יד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענעז סע רעכלעוו טימ
 -- רעטנזט יד ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ עשרַאװ ןיא זיולב ןענעז
 "טַאט יד, ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ ַא ןבעגוצסיורַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא
 ךשמ ןיא ןעלדנַאװרַאפ וצ יז ץנעדנעט רעד טימ ןוא ,ךָאװ ַא לָאמ ייווצ
 .גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןיא טייצ רעד ןופ

 .ךיא ןוא ןילרעמ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז גנוטייצ יד ןריגַאדער וצ

 .טנעה ערעדנַא ןיא

 ךָאװ ַא לָאמ ייווצ
 ַא וצ ,ןטלעז ןעניישרעד סָאװ ,ךעלטעלבגולפ ןופ גנַאגרעביא רעד

 -- ךָאװ ַא לָאמ ייווצ ,ןענימרעט עליבַאטס ןיא טניישרעד סָאװ ,גנוטייצ
 ןענעז ךעלטעלבגולפ יד .סעבַאגפיוא עטכיײל יד ןופ ןעװעג טינ זיא
 ןופ םזַאיזוטנע רעד ,םזַאיזוטנע ןופ סעילַאװכ ףיוא ןרָאװעג ןנָארטעג
 -רעדנוה ןוא רעקילדנעצ ,רעטײרּפשרַאפ יד ןופ ןוא ןרָאטקַאדער ערעייז
 ,ןפיוקרַאפ וצ ייז ידכ סַאג ןיא סױרַא ןילַא ןענעז סָאװ ,עכעלטנגוי רעט
 ןופ גרַאוװניײלק ןּפורג יד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג ןענעז רעדָא
 וצ טייקכעלגעמ יד ןבָאה ייז סָאװ טיירפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,תולד-סקלָאפ
 .לטעלבגולפ ןטפיוקרַאפ ןדעי ןופ ןשָארג ַא ןענידרַאפ

 .םזַאיזוטנע זיולב גונעג ןעוועג טינ זיא גנוטייצ רעליבַאטס ַא רַאפ
 ,גנוטײרּפשרַאפ רַאפ -- עיצַאזינַאגרָא ןַא ןפַאש טפרַאדעג טָאה ןעמ
 זיא ץלַא םעד וצ .עירעטלַאהכוב ,עיצידעּפסקע ,ָאסַאקניא ,ןטנעמַאנָאבַא
 ןענעז דימת טינ .ןשטנעמ ענעבעגעגרעביא ןוא ןסיוו קיטיונ ןעוועג
 ,ןטלַאהעג ןבָאה רימ .ןסיוו טימ ךיוא טַאטשעגסיוא ןעוועג עיירטעג יד
 טָא ןלעװ ןסיוו רעייז זַא ,החנה רעד ןיא ,רעקיטכיוו זיא טפַאשיירט זַא
 .גנורַאפרעד ךרוד ןברעוורעד לענש ןשטנעמ יד

 ןופ עּפורג ַא טרירטנעצנָאק ךיז "?טַאט יד; םורַא טָאה ךיג רָאג
 יװ ױזַא ,גנוטייצ רעד ןיא ןעזעג ןבָאה סָאװ ,עכעלטנגוי עשיטסַאיזוטנע
 ןצנַאג רעייז טשרעהַאב טָאה סָאװ ,ליצ ןרַאפ ןפָאװ ןקיטכיוו ַא ,רימ
 .ןזעוו

 ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא גנוטייצ רעד טימ גנוטייל עלעיציפָא יד
 ,רימדול ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ רוחב ַא ,רעּפמַא םהרבא ןופ טנעה יד ןיא
 יד זיא שיטקַאפ .ןבעל ןייז ןופ ןרָאי רעקיצנַאװצ עירפ יד ןיא ,ןילָאװ
 ,גנוטייצ רעד טימ ןריפנָא סָאד ןעוועג טינ ןרעּפמַא ןופ עבַאגפיוא-רקיע
 טָאה לָאצ רעייז סָאװ ,ל"צא ןופ ךעלרעמעק יד ןרירטנעצנָאק סָאד רָאנ
 .רעקילדנעצ וצ ןעגנַאגרעד טציא זיא ןוא ןגיײטש ןייא ןיא ןטלַאהעג

 טפַאשטניירפ ןופ ןליפעג ןדנוברַאפ ךימ ןבָאה רעּפמַא םהרבא טימ
 םַארג ַא ןָא ,רוחב רעקנַאלש ,רעכיוה ַא ןעוועג זיא רע .עיטַאּפמיס ןוא
 ןעזעג טשינ םיא ךיא בָאה לָאמניײק .רענייב ענייז ףיוא שיילפ ןקירעביא
 ןייז ףיוא טָאה דימת .טסַאל-סטעברַא רעסיורג רעד בילוצ גנונַאּפש ןיא
 טיײקטסנרע יד ןרענימרַאפ וצ ןָא רעבָא ,לכײמש ַא טבעװשעג םינּפ
 קידנעיײג ןעזעג םיא ךיא בָאה רעטעּפש ןרָאי .גנוניישרעד ןייז ןיא סָאװ
 רזז טיווזז ג טימ עזילַאװ ַא קידנגָארט ,םילשורי ןופ ןסַאג יד רעביא

 וע .רעווע

201 



202 

 יד וליפא ןעוו ,גנוטכיר רעטרעקרַאפ ַא ןיא ןגיובעגנייא טינ ךיז טָאה
 ןופ ןדנּוװשרַאפ טינ זיא לכיימש רעד .ערעווש ַא ןעוועג זיא עזילַאװ
 ןטרידנומ ַא ןעזעג ןעמ טָאה סנטייורעד ןופ ןעוו וליפא םינּפ ןייז
 זיא רע .געוו ןייז ןופ טכײװעגּפָא טינ טָאה רע .טסיצילָאּפ ןשיטירב
 שי םיא ףיוא קידנקוק ,טסיצילָאּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאגעג
 ןייק ןפורעגסיורַא טינ לָאמנײק טָאה רע .קילב ןכעלנייוועג ןייז
 .ךיז וצ

 ףיוא רקיעב ןרָאװעג טגײלעגפױרַא זיא טעברַא עשיטקַארּפ יד
 .עלעבייל ןרָאװעג ןפורעג ןעמעלַא ךרוד זיא רעכלעוו ,ָאקיָאב הירא
 ,רָאי קיצנַאװצ ןרָאװעג טלַא טינ ךָאנ זיא סָאװ ,רוחב ַא ןעוועג זיא רע
 -ל"צא יד ןופ םענייא ןיא רבח ַא ,ןילָאװ ןיא לטעטש ןיילק ַא ןופ ךיוא
 ןָאטעג ןוא גנוטייצ רעד ןופ רעטלַאהכוב ןעוועג זיא רע .ךעלרעמעק
 תעב ןוא עמיטש עמענעגנָא ןַא טַאהעג טָאה רע .ןכַאז ערעדנַא ךס ַא
 ןעוועג זיא גנַאזעג ןייז .ןעגניז ןרעהפיוא טינ רע טגעלפ טעברַא רעד
 -= ךעלדיימ יד רַאפ רקיעב -- עכעלטנגוי ערעדנַא רַאפ חוכ-סגנואיצוצ ַא

 א; 1 ןשאדו28 !"פ 01124 22

 טלאה רעמונ רקימנייה

 ןטייז 6
 ראנ טכאק ווא

 אונ 20 גנושייצ אס ט"לאפיצאפ

 רעד ייב ןפלעה וצ ידכ ,עיצַארטסינימדַא רעד ןיא ןעמוק ןגעלפ סָאװ
 .טעברַא

 -צַאז םוחנ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג זיא טרָאּפסנַארט ןרַאפ
 טלַא טינ ךָאנ זיא רע .עלַא ןופ רעטסגניי רעד ןעוועג זיא רע .יק ציּפ
 .ר"תיב ןיא רבח ַא ,עדיל ןופ טמַאטשעג טָאה .רָאי ןצעביז ןייק ןעוועג
 ןָאט וצ סָאװ טַאהעג טינ טָאה רע לייוו ןעמוקעג רע זיא עשרַאװ ןייק
 טָאה רע רעבָא ,דנַאל ןיא ןייז הלוע טלָאװעג טָאה רֹע .לטעטש ןייז ןיא
 טָאה ךימ .תואצוה-עזייר יד ןלָאצַאב וצ ידכ טלעג ןייק טַאהעג טינ
 -עג קיליוויירפ ךיז טָאה רע ןעװ ,טייקיטעט עשיגרענע ןייז טּפַאכרַאפ
 ןעועג זיא רע .לטעלבגולפ סָאד ןטײרּפשרַאפ םייב ףליהוצ טלעטש
 סָאװ ליומ ַא ןוא ןגיוא עקידנענערב טימ .סקּוװ ןלעטימ ַא ןופ לגניי ַא
 ןבָאה ליומ סָאד ןענעפע טגעלפ רע ןעוו .ןליוו ןטסעפ טקירדעגסיוא טָאה
 ,ךעלגעמ ןוא רענייצ ענערָאװעג-עילַאק ןופ ןעייר ייווצ טקעלּפטנַא ךיז
 .טעמעשטשרַאפ ןעוועג בור יפ לע ןּפיל ענייז ןענעז הביס רעד טָא בילוצ זַא
 טָאה רע .קידנרעוו דימ טינ ןהעש עגנַאל ןטעברַא טנָאקעג טָאה םוחנ
 םִיא בָאה ךיא .טעברַא ןייז קירעהעג יװ ןריזינַאגרָא וצ ױזַא יו טסּוװעג
 יד ןשיװצ ןטסיירטעג םעד יװ ןטלַאהעג םיא ןוא טַאהעג ביל רעייז

 רעטיב ךיז ךַיא בָאה ,ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יא ,רעטעּפש .עיירטעג
 ףרעװ טלַײצרעד ךָאנ טעװ םעד ןגעװ רעבָא ,טשוטנַא

 גנוטייצ יד ןבעגסױרַא ףיוא טכַאמ רעד דצמ שינעביולרעד יד
 ןיב טניירפ ןוא םירבח עניימ ןשיווצ םגה .ןעמָאנ ןיימ ףיוא ןעוועג זיא
 ןיימ ןעוועג טינ סָאד זיא ןַאמדירפ ןתנ יװ טנַאקַאב ןעוועג ךיא
 וועג ךיא ןיב ןטנעמוקָאד עלעיציּפָא עלַא ןיא .ןעמָאנ רעלופ
 .ןילעי-ןַאמדירפ ןתנ יװ טרירט

 ךיא עכלעוו וצ ,עיצַאריּפסנָאק-טנורגרעטנוא ןופ םימעט בילוצ יצ
 ,רוטַאנ עטייװצ ַא ןרָאװעג רימ יב ןענעז ייז ןוא טניווועגוצ ךיז בָאה
 -- ןרעלקפיוא טינ סע ןעק ןעמ סָאװ ליפעג ַא סעּפע בילוצ רעדָא
 ןופ ןעמָאנ םעד ןכעלטנפערַאפ טפרַאדעג בָאה ךיא ןעװ .סלַאפנדעי
 ;,ץעזעג סָאד טרעדָאפעג טָאה סָאד יװ ,רָאטקַאדער ןכעלטרָאװטנַארַאפ
 ןעמָאנ ןטַאװירּפ ןלופ ןיימ ןכעלטנפערַאּפ וצ טינ ןסָאלשַאב ךיא בָאה
 בָאה ,ןעמָאנ-ןעילימַאפ ןטלּפָאד םעד טאטשנָא ןוא ,תוא ןטשרע םעד רָאנ
 אקווד זיא רעכלעוו ,ןעמָאנ ןייא רָאנ ןכע ןלטנפערַאפ וצ ןסָאלשַאב ךיא
 -קַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ סלַא ןעוו .רוביצ ןיא טנַאקַאב ןעוועג טינ
 ,עקינייוו זיולב ןבָאה ,ןיל עי .נ ןעמָאנ רעד ןרָאװעג טקורדעג זיא רָאט
 ןיב סָאד זַא טסּוװעג ,טניירפ ןוא םירבח עטנעָאנ עניימ ןשיוװצ וליפא
 ןיא טילּפ ַא קידנעיײז ,טעװעטַארעגּפָא ךימ טָאה טקַאפ רעד טָא .ךיא
 רעשיטעיווַאס רעד רַאפ ןטלַאהַאבוצסיױא ןעגנואימַאב עניימ ןיא ,ענליוו
 ךיא בָאה םעד קנַאדַא .ל"צא ןופ ןעמַאר יד ןיא טייקיטעט ןיימ טכַאמ
 טסּוװרעד ךיז ןבָאה ןטעיוװָאס יד ןעוװ .עזיװ:רָאפסױרַא ןַא ןעמוקַאב
 ַאטשוק ןיא ןעװעג ןיוש ךיא ןיב ,טעטיטנעדיא רעתמא ןיימ ןגעוו
 .טנעה ערעיײז ןופ טייוו

 רימ ןלעו לארשי-ץרא ןיא ל"צא ןופ זַא ,טגָאזעגוצ זדנוא טָאה ריאי
 זיא החטבה יד .ןצנעדנָאּפסערָאק ןוא ןעלקיטרַא ,לַאירעטַאמ ןעמוקַאב
 ןגעלפ ,רעמ לָאמטפָא ןוא ,ךָאװ ַא לָאמ ןייא תוחפל .ןרָאװעג ןטלַאהעג
 ןופ טסניד-עיצַאמרָאפניא ןוא ןטכירַאב טימ ןטרעװנָאק זדנוא וצ ןייגרעד
 ןשזַאטרַאּפער ןוא תועידי ןכַאמ טכער סָאד טַאהעג ןבָאה רימ .דנַאברַאפ
 טרעדָאפעגפיוא רַימ ןענעז לָאמטּפָא .לַאירעטַאמ םעד טָא ןופ ךמס ןפיוא
 .רוקמ םעד ןקעדוצפיוא טינ ידכ ,םיטרּפ עסיוועג ןשוטרַאפ וצ ןרָאװעג
 בור סָאד ,םירמאמ עלעיצעּפס טגָאמרַאפ ןבָאה ןטרעװנָאק ערעדנַא
 טָא רעטניה .ימעז .ר רעדָא טפשוהי ןעמָאנ ןטימ ענעבירשעגרעטנוא
 רעביירש רעד ,שטנעמ ןייא ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה ןטפירשרעטנוא ייווצ יד
 יד ןופ ןוא ,?טרַאװ םילשורי, ןופ רבחמ רעד ,ןיביי .י עשוהי
 רעקידלארשי-ץרא רעקידנפמעק רעד ןיא רעטעברַאטימ עטסרַאבטכורפ
 ."םעה תיזח, גנוטייצ

 ןופ ןצעזרעביא ןפרַאד ןעמ טגעלפ ןצנעדנָאּפסערַאק ןוא םירמאמ יד
 ןעמ טָאה טסניד-עיצַאמרָאפניא ןופ לַאירעטַאמ םעד .שידִיי ןיא תירבע
 ,לַאירעטַאמ ךָאנ קיטיונ ןעוועג זיא בָאגוצ ןיא ןוא .ןטעברַאַאב טפרַאדעג
 ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז סָאװ ,ןטייז עסיורג ריפ יד ןליפוצסיוא ידכ
 סָאד טָאה ןעמ .םרָאפ רעיײנ ריא ןיא גנוטייצ רעד ןופ טַאמרָאפ ןרַאפ
 ןגעלעג זיא טעברַא עשירעביירש עצנַאג יד טעמכ .ןביירש טפרַאדעג
 רעצנַאג רעד סָאװ ,ןרעמונ ןענישרעד ןענעז לָאמטּפָא .סעציײלּפ עניימ ףיוא



 "טאפ יש

 ןענעז ,הרוש רעטצעל רעד וצ זיב ּפָאק-טּפיוה םעד ןופ ,ייז ןיא לַאירעטַאמ
 טָאה רעמונ ַא .די-בתכ ןיימ טימ יירעקורד רעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא
 ןיטשפיוא ירפ טזומעג ךיא בָאה ,ןזייווַאב וצ ידכ .רעמונ ַא טגָאיעג
 זיב ,טױרבטנװָא ןוא גָאטימ ףיוא תוקספה עצרוק טימ ,ןטעברַא ןוא
 רעד וצ ןייג ףיוא טייצ ןייק טעדנעװשרַאפ טינ בָאה ךיא .תוצח ךָאנ
 ּוװ הריד רעבלעז רעד ןיא טניוװעג בָאה ךיא .ריא ןופ ןוא טעברַא
 םורַא ױזַא .גנוריפנָא יד ןוא עיצקַאדער רעד ןופ ָארויב יד ןעוועג זיא'ס

 עגנוי יד ןופ ןעגנודנעוו יד ףיוא ןרעפטנע טנָאקעג ךיוא ךיא בָאה
 ךשמ ןיא לָאמ ליפ ,ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,רעטעברַא-עיצַארטסינימדַא
 רעבָא ,םעװקַאב ןעוועג זיא סָאד .הצע ןַא ןגערפ וצ ךימ ידכ ,גָאט ןופ

 יד ןסייררעביא םוצ ןעװעג םרוג טָאה ןוא טסַאל עכעלבָאגוצ ַא ךיוא

 .טעברַא עקידנפיול

 רעמונ ןייא

 זיא יז ןעו ,הפוקת רענעי ןופ "טַאט יד, ןופ ןרעמונ עלַא טינ
 ןוכמ ןיא .לארשי ןיא ןענופעג ךיא בָאה ,ךָאװ ַא לָאמ ייווצ ןענישרעד
 ןיא רעמונ רעטשרע רעד ןכלעוו ןיא ,דנַאב ַא ךיז טניפעג יקסניטובי'ז
 סָאװ ,רעמונ ַא זיא סָאד .1938 רעבָאטקָא ןט-9 ןופ ,13 רעמונ זיא םיא
 עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא ןוא ,תונורכז ןעמּוװװשעגפיוא ןענעז ,םיא קידנעעזרעד
 -רקיע ייווצ .טכַאמעג םיא בָאה ךיא ױזַא יו ןעזעג רעדיוװ ךיא בָאה
 רעד טעמדיוועג זיא ריא סָאװ ,ענייא .רעמונ םעד טָא ןיא ןענעז סעמעט
 ןופ בור סָאד רעבָא .הירבט ןיא ןעמָארגָאּפ עקיטולב -- ּפָאק-טּפוה
 ןיא טכירעג עשיטירב סָאד סָאװ ,קיטָאק בקעי טעמדיוועג זיא רעמונ
 .הילת וצ טּפשמרַאפ םיא טָאה דנַאל

 ךיוא רימ ןבָאה לייטרוא-טיוט ןגעװ העידי רעד טימ ןעמַאזוצ
 -טנורגרעטנוא ףיוא ,דנַאל ןופ גנודנעוו עקידנרימרַאלַא ןַא ןעמוקַאב
 ,טנעמוקָאד ןלעיציּפָא ןַא ןעמוקַאב ןָאק ןעמ יצ ךיז ןסיוורעד וצ ,ןגעוו
 ןייק טלַא טינ ךָאנ זיא רעטּפשמרַאפ רעד זַא ,ןגָאז תודע לָאז רעכלעוו
 ,רעבירעד ,ןיב ךיא .ןעגנעה טינ םיא ןעמ רָאט רעבירעד ןוא רָאי ןצכַא
 רעטלּפָאד ַא טימ ,ץיװָאנַאכעשט ,סקיטָאק יד ןופ לטעטש ןיא ןרָאפעג
 רעטכוזעג רעד רַאפ ןגרָאז ,תישאר .עבַאגפיוא רעקיכַאפיירד ןוא
 -החּפשמ יד ןופ טסייג םעד ןוא טנעה יד ןקרַאטש ,סנטייווצ ;שינעגייצ
 רעד ןיא שזַאטרָאּפער ַא רַאפ םיטרּפ ןעלמַאז -- סנטירד :רעדילגטימ
 .גנוטייצ

 ףיוא ץרַאװש ןבילברַאפ זיא תוחילש רעד ןופ טז ענעפָא יד
 טקישעג זיא סָאװ ,שינעגייצ יד .?טַאט יד, ןופ 12 רעמונ םענעי ןיא סייוו
 רעכיז טָאה ,טייקלענש רעטסערג-ךעלגעמ רעד טימ י"א ןייק ןרָאװעג
 .הסיפת רעקיביײא ףיוא לייטרוא-טיוט םעד ןטייברַאפ וצ טרעייטשעגייב
 ךיא ןעוו ,טציא .טקידנעעג גנַאל ןופ ןיוש ךיז טָאה ?טייקיבײא, ענעי
 לקניוו ןייז ןיא טציז רע יוװ ,ןיקיטָאק בקעי טייצ וצ טייצ ןוּכ ףערט
 ענעי ךיא ןָאמרעד ,ביבא-לת ןיא סַאג-יבנעלַא ףיוא "הרטע/ עּפַאק ןיא
 ןטַאטלוזער טכַארבעג טָאה יז זַא ,ןײלַא ךיז וצ עשטּפעש ךיא ןוא העיסנ
 .רעטקַארַאכ ןשיטסילַאנרושז ןופ רָאנ טינ

 גנוטייצ רעכעלגעט ַא וצ

 -טסרעסיוא ןַא ןיא ןענופעג ךיז רימ ןבָאה טנורגרעטניה םעד טָא ףיוא
 ןעוועג ןענעז ייז .םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ םיגיהנמ יד טימ ףמַאק ןפרַאש
 וצ ןפורעג טָאה רעכלעוװ ,יקסניטָאבַאשז באז ןגעק ."קינַאּפ, ןגעק
 עטסדליו יד ןרָאװעג טריפעג זיא ,ןדיי עשיליוּפ יד ןופ עיצַאוקַאװע
 -לימ יד ףיוא רעסַאװ ןסיג ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב זיא רע .עינַאּפמַאק
 ךיוא .םזירוטנַאװַא ןיא ,שואי ןעייז ןיא ,ןטימעסיטנַא יד ןופ רענייטש
 יד טביולעג טָאה יז סָאװ םעד בילוצ ןרָאװעג ןפירגעגנָא זיא *טַאט יד,

 רומ-ןילעי ןתנ

 רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ
 רָאטיױא ןוא "טַאט יד, ןופ
 טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ

 ןדיי עשיליוּפ יד ןפור בילוצ ןוא לארשי-ץרא ןיא ל"צא ןופ סעיצקַא
 ףיוא .לארשי-ץרא ןייק ןייג ןוא רעטרע-ןיווו ערעייז ןזָאלרַאפ ןלָאז ייז
 -עלָאפ ערעווש ןוא ערעטיב טריפעג רימ ןבָאה ?טַאט יד, ןופ ןטייז יד
 -סקלָאפ, רעשידנוב רעד ןגעק ,ןעגנוטייצ עקידנקיאורַאב יד ןגעק סעקימ
 ןַײק טכַאמעג טינ ןבָאה רימ ."טנייה, ןשיטסינויצ ןגעק ןוא "גנוטייצ
 ןוא ןטסידנוב יד ןענעז ןגיוא ערעזדנוא ןיא .יײז ןשיוװצ דישרעטנוא
 ןלעטש ןיא ןוא סעיזוליא ןעייז ןופ אטח ןיא םיפתוש ןעוועג ןטסינויצ
 .ןסַאמ עשידִיי יד הנכס ןיא

 ַא לָאמ ייוצ ?טַאט יד, ןבעגוצסורַא ןעועג ךישממ ןבָאה רימ
 ןעגנוטיירגוצ יד ןיא ןעגנַאגעגסיױרָאפ רימ ןענעז קיטייצכיילג ןוא ,ךָאװ
 ןיא רענעייל יד ןופ תובהלתה יד .גנוטיײצגָאט ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ וצ ךיז
 ,סעיצַארטנעצנָאק עשידיי עסיורג יד ןיא ןוא ןעלקניוו עטסנפרָאװרַאּפ יד
 יד ןריזילַאער וצ שינעפרעדַאב יד ,גנוטיירּפשרַאפ עקידנסקַאװ יד
 ןופ רעמונ ןיא .סיורָאפ ןסיוטשעג זדנוא טָאה ץלַא סָאד -- ןעגנוזָאל
 -טימ עטשרע יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא 1939 רַאורבעפ ןט8
 רעטשרע רעצנַאג רעד ףיוא העדומ ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ,גנולייט

 ןופ קידנבהנָא ,גנוטײצגָאט ַא יווװ ןעניישרעד טעװ "טַאט יד; זַא ,טייז

 .1939 לירּפַא ןט"'8
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 עכעלגעט ַא יװ ?טַאט יד; ןופ ןעניישרעד ןגעוװ גנולייטטימ יד

 ןשידיי םעד דצמ עיצקַאער ַא ןפורעגסיורַא ךיג רָאג טָאה גנוטייצ
 ןבָאה םיא ןיא הטילש יד סָאװ ,עשרַאװ ןיא דנ;;ברַאפ-ןטסילַאנרושז

 רעמונ ןדעי ןיא ןבָאה רימ עכלעוו ןוא ,רענגעק ערעזדנוא טַאהעג

 ,ווירב םענעקורט ,ןלעיציפָא ןַא ןיא .שיטילָאּפ-שיגָאלָאעדיא טפמעקַאב

 רימ זַא ,גנוטלַאװרַאפ-דנַאברַאפ רעד ןופ טלייטעגטימ זדנוא ןעמ טָאה

 -עפָארּפ ןקיטפעשַאב ןגעוו ייז טימ ןתמו-אשמ ַא ףכית ןביוהנָא ןפרַאד

 ץלַא טעװ טשינַא לייוו ,דנַאברַאפ ןופ םירבח ,ןטסילַאנרושז עלענָאיס

 -גָאט ַא יװ ןעניישרעד ןענָאק טינ לָאז ?טַאט יד, זַא ,ןרעװ ןָאטעג

 .גנוטייצ

 טניירפ ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןבָאה רענגעק

 ןינע םעד טָא ןיא דנַאברַאפ-ןטסילַאנרושז ןטימ ןתמו-אשמ םעד

 ,טרעדָאפעג טשרעוצ טָאה דנַאברַאפ רעד .ןילרעמ לאומש טריפעג טָאה
 -עדָאפ יד .ןטסילַאנרושז עלענָאיסעּפָארּפ ריפ ןקיטפעשַאב ןלָאז רימ זַא
 םוצ .ןטנעמוגרַא עכעלכַאז בילוצ רקיעב ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא זיא גנור
 לָאז ןעמ ןטעבעג ןבָאה רימ .ייווצ ףיוא ןעמוקעגכרוד ןעמ זיא ףוס
 'סיוא ןענָאק ןלָאז רימ ידכ ,ןטַאדידנַאק ןופ המישר ַא ןגיילרָאפ זדנוא
 .ןטסיימוצ זדנוא ןכערּפשטנַא סָאװ ,עקינעי יד ייז ןשיוצ ןופ ןביילק
 בָאה ןעמָאנ ןייז סָאװ ,רענייא .ייווצ זיולב טגיילעגרָאפ זדנוא טָאה ןעמ
 ,יקסנישטָאּפָא -- רעטייווצ רעד ."דנוב,, ןופ רבח ַא ,ןסעגרַאפ ןיוש ךיא
 יז ןופ רענייא ןייק זַא ,טפָאהעג ןבָאה רימ .?"ןויצ-ילעוּפ, ןופ רבח ַא
 בילוצ סָאװ ,גנוטייצ רעד ןיא ןטעברַא ןעמוק וצ ןייז םיכסמ טינ טעוו
 ןוא .יײז רַאפ ףירט ןעוועג יז זיא ,טייקירעהעגנָא רעשיאייטרַאּפ ריא
 םושב טעװ רע זַא ,טלייטעגטימ שוריפב טָאה "טסידנוב, רעד ,ךעלקריוו
 ןעמוקעג זיא יקסנישטָאּפָא .?טַאט יד , ןופ רענעגנודעג ןייק ןייז טינ ןפוא
 בילוצ עסערּפ רעד ןיא טעברַאעג טָאה רע .סעומש ַא ףיוא זדנוא וצ
 קידנעייז טַאהעג רע טָאה גנוקידירפַאב עקיטסייג ןייז רעבָא ,הסנרּפ
 טכעלטנפערַאפ ןענעז סָאװ ,ןעגנולייצרעד עצרוק ןופ רבחמ ַא ,רעביירש ַא
 יו ,ןעגנוטייצ ענעדישרַאפ ןופ סעגַאלײב עשירַארעטיל יד ןיא ןרָאװעג
 ,שטנעמ רעמענעגנָא ןַא ןעוועג זיא רע .ןעגנולמַאז עשירַארעטיל ןיא ךיוא
 טקיטיונ רע זַא ,טרעלקעגפיוא זדנוא טָאה רע .רעטקַארַאכ ןטוג ַא טימ
 רעזדנוא ןעק רע רעבָא ,החּפשמ יד ןייז סנרפמ ידכ ,טעברַא ןיא רעייז ךיז
 ,ןשטנעמ טימ ןטעברַא ןענָאק טינ טעוו רע זַא ,ארומ טָאה רע ןוא גנוטייצ
 בורקב זַא ,טרעהעג טָאה רע .רימ יװ ןעגנוניימ עכלעזַא ןבָאה סָאװ
 -רַאפ ןוא "ןויצ-ילעוּפ, ןופ גנוטייצגָאט ַא ןעניישרעד ךיוא טעװ
 רעבירעד .ןטעברַא וצ רעמענעגנָא ןייז םיא טעוװ טרָאד זַא ,ךעלדנעטש
 םיכסמ טינ ןענעז רימ זַא ,דנַאברַאפ םעד ןדלעמ ןלָאז רימ זַא ,רע טעב
 ןוא ,ענייז יו ײטרַאּפ רעשירענגעק ַאזַא ןופ שטנעמ ַא ןקיטפעשַאב וצ
 ןיא ןטעברַא ןייג וצ טכילפ רעד ןופ ןעײרֿפַאב ךיז רע טעװ םורַא ױזַא
 טינ ךיוא טעװ רע ןוא ,םיא טקיש דנַאברַאפ רעד ּווװ גנוטייצ רעדעי
 .טעברַא רעדנַא ןַא ןעמוקַאב וצ טכער סָאד ןרילרַאפ

 השקב יד ןעמוקכָאנ ןלעװ רימ ביוא זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה רימ

 רָאמךּ"ײלעי ןתנ

 רעד טימ ךוסכס ַא ןיא ןייגוצנײרַא לולע רימ ןענעז יקסנישטָאּפָא ןופ
 ןענעז ייז זַא ,טַאהעג ארומ ךיוא ןבָאה רימ .דנַאברַאפ ןופ גנוריפנָא
 -געזרעּפ ןופ טַאדידנַאק ןעמענעגנָא רעקינייוו ַא ןגיילוצרָאפ זדנוא לולע

 רימ זַא ,יקסנישטָאּפָא וצ טגָאזעג רימ ןבָאה רעבירעד .הניחב רעכעל
 ליפעג ןייז ףיוא טקוקעג טינ ןוא רוטַאדידנַאק ןייז ןפרַאװּפָא טינ ןענָאק
 .ןקיטפעשַאב וצ םיא טיירג רימ ןענעז

 זדנוא וצ ןיירַא זיא ױזַא .הריזג רעד טַימ ןעוועג םילשמ טָאה רע

 -קַאדער רעד קידנעיײז .יקסנישטָאּפָא ?טסינויצ-ילעוּפ, רעד טעברַא ףיוא

 בָאה טשרעוצ .טעברַא ןייז ןופ םוחת םעד טמיטשַאב ךיא בָאה רָאט

 ןכלעװ יבגל ,לַאירעטַאמ ןלַארטײנ ןצעזרעביא םוצ ןבעגעג םיא ךיא

 ןקיטסייג ַא םִיא ייב ןפורסיורַא טעוװ סָאד זַא ,ששח ןייק ןעוועג טינ זיא'ס
 רע .תירבע ןוא שיליוּפ ןופ טצעזעגרעביא רקיעב טָאה רע .טקילפנָאק
 טעברַאעג טָאה רעבָא ,טפירשטנַאה עטכעלש ַא רעײז טַאהעג טָאה
 טגעלפ רע יװ העש ןייק ןרעיוד טינ טגעלפ'ס .קנילפ רַאברעדנּוװ
 -רעטיייו ןטעבעג ןוא לַאירעטַאמ ןטיירג םעד ןבעגרעביא ,רימ וצ ןעמוק
 סָאװ ,לַאירעטַאמ רעד זַא ,טרעלקעגפיוא םיא בָאה ךיא .טעברַא עקיד
 ענייז בילוצ ןגערוצפיוא םיא לולע זיא ןטעברַאַאב םוצ ןבילברַאפ זיא
 ןילַא ךיז רָאנ יװ הרירב ןייק טינ ךיא בָאה רעבירעד .ןעגנואיושנָא
 ןוא טעברַא ןָא ןבילברַאפ זיא רע .לַאירעטַאמ םעד טָא טימ ןייז לּפטמ
 םִיא זיא ןסיוועג טימ שטנעמ ַא יװ .עיצקַאדער רעד ןיא לטב ןסעזעג
 רַאפ ןיול ןלופ ַא טמוקַאב רע ןכלעו ןיא בצמ רעד םענעגנָא ןעוועג טינ
 טזיילעג טעװ עגַארפ יד ױזַא יו טכַארטעג בָאה ךיא .טעברַא רעזייוולייט
 .ןרעוו

 בָאה ךיא סָאװ ,ןפוא ןַא ףיוא ןרָאװעג טזיילעג זיא םעלבָארּפ סָאד
 ז

 -- ןבעגעג טינ םיא ךיא בָאה טציא זיב סָאװ ,ןלַאירעטַאמ ךיוא ןצעזרעביא
 גנוריפנָא רעד ןגעק ןפירגנָא עברַאה ןוא קימעלָאּפ רעפרַאש טימ םירמאמ
 רעשיטסינויצ רעד ןגעק ,ימואלה דעװ ןוא תונכוס רעד ןגעק ,בושי ןופ
 רעד ןגעק ןוא ,י"אּפמ ,ײטרַאּפ ןייז ןגעק רקיעב ןוא ,עיצַאזינַאגרָא
 קידנגערפ טינ ,ןלַאירעטַאמ לקעּפ ַא ןבעגעגרעביא םיא בָאה ךיא ."הנגה;
 ןעו .ןעמוקעגרָאפ זיא םיא ייב סָאװ ,גנורעדנע רעד טָא ןופ הביס יד
 -גישטָאּפָא טָאה ,גָאט-סטעברַא ןייז ןליפוצסיוא ןזיװַאב טינ ךיוא טָאה רע
 ןקוקכרוד טגעלפ רע .וויטַאיציניא ענעגייא ןזײװסױרַא ןביוהעגנָא יקס
 לַאירעטַאמ םעד טגכיײצעגנָא ,לארשי-ץרא ןופ עסערּפ עשיערבעה יד
 וצ טעברַאַאב רעדָא טצעזעגרעביא ,גנוניימ ןייז טול ,יואר זיא סָאװ
 ךיא .םעד טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז טייקטיירג טקירדעגסיוא ןוא ,ןרעוו
 ַא ןיקסנישטָאּפָא ןיא ןענופעג בָאה ךיא .ןעוועג םיכסמ ןרעג בָאה
 -- רקיע רעד ןוא ,הכאלמ ןייז טנעקעג טָאה סָאװ ,ףליהעג ןקיסיילפ
 ,ךַאז ַא ןָאט טוװּורּפעג טינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,ןסיוועג ַא טימ שטנעמ ַא
 .גנוטייצ רעד ןופ עיניל רעד ןגעק זיא סָאװ

 ןעניישרעד ,רעטעּפש טיײצ רעסיוװועג ַא ןןביוהעגנָא טָאה סע ןעוו
 רעזדנוא רַאפ טנערוקנָאק ַא יװ ,ןויצ-ילעוּפ ןופ גנוטייצטנוװָא ןַא
 זיא רע .יודיוו ןימ ַא רימ רַאפ ןטלַאהעג יקסנישטָאּפָא טָאה ,גנוטייצ



 "טַאט יד;

 ןייז ןופ גנוטייצ רעקידנרירוקנָאק רעד ןיא ןטעברַא וצ ןרָאװעג ןטעברַאפ
 בָאה ךיא :טרעלקרעד רימ טָאה רע .טגָאזעגּפָא טָאה רע רעבָא ,ײטרַאּפ
 ןיא ךיוא ייז ןשיװצ .ןעגנוטייצ ענעדישרַאפ ןיא טעברַאעג טציא זיב
 בָאה לָאמנייק זַא ,ןביולג רימ וטסעװ יצ .ײטרַאּפ ןיימ ןופ ןעגנוטייצ
 ַאזַא ,רעשירבח ַאזַא ןיא ןטעברַא וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג טינ ךיא
 .ךייא טימ ןעמַאזוצ ,גנוטייצ רעד טָא ןיא יו ,רעפסָאמטַא רעכעלשטנעמ
 ךיא ייטשרַאפ ןעגנוניימ ערעייא ךיוא .ץלַא יו רערעייט רימ זיא סָאד

 ,טנעָאנ רעד ןופ ייז טימ טנעקַאב ךיז בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ ,רעמ טציא

 ףיוא ,רענגעק ערעייא ןופ ןלירב יד ךרוד טינ ןוא ,טנַאה רעטשרע ןופ
 ,טעברַא רעד ןיא גנַאװצ-סנסיוועג םוש ןייק טינ עז ךיא זַא ,טייוו ױזַא
 וד ןטעבעג בָאה ןילַא ךיא :טקַאפ ַא .גנוטייצ רעד ןיא וט ךיא סָאװ

 .עשינכעט רָאנ טינ ,טעברַא ןבעג רימ טסלָאז

 רימ טניז ,טרעהעג טינ רעמ ךיא בָאה ןיקסנישטָאּפָא ןגעוו ךיוא
 ,לָאמ ןדעי .לרוג ןייז ןעוועג זיא סָאװ טינ סייוו ךיא .טדיישעג ךיז ןבָאה
 טימ םיא ךיא קנעדעג ,ןורכז ןיימ ןיא ףיוא טמיווש טלַאטשעג ןייז ןעוו
 .גנונעקרענָא ןוא גנוטכַא

 -עג רעדיװ טָאה גנוטיײצגָאט ַא יװ "טַאט יד, ןבעגסױרַא סָאד

 .עלענָאיצקַאדער ,עלענָאיצַאזינַאגרָא ,עשינכעט :םירודיס ליפ טרעדָאפ

 טינ טָאה סָאװ ,יירעקורד ַא ןיא ןקורד רעמ טנָאקעג טינ יז ןבָאה רימ
 ןּפיטָאניל ייווצ תוחפל תושר ןכעלסילשסיוא רעזדנוא וצ ןלעטש טנָאקעג
 רעד ןופ טַאמרָאפ רעד .ןקורד םוצ ןישַאמ-עיצַאטָאר עלענש ַא ןוא
 טָאטשנַא ןטייז טכַא -- רעסערג לָאמ ייווצ ןרעוו טפרַאדעג טָאה גנוטייצ
 ףלעווצ -- תבש-ברע .ךָאװ ַא לָאמ ייווצ טָאטשנַא -- גָאט ןדעי .ריפ

 .ןטייז

 רעד ןופ יירעקורד רעסיורג רעד טימ םכסה ַא ןסָאלשעגּפָא ןבָאה רימ

 ןיא ןענופעג ךיז טָאה גנוטייצ יד טָא תויה .?טנעמָאמ,, גנוטייצ-גָאט

 טָאה ,טָארקנַאב ברע ןענַאטשעג זיא ןוא עגַאל רעלעיסנַאניפ רערעווש ַא

 טַאקָאװדא ןעוועג זיא סָאד .רעריפ-סטפעשעג ַא טמיטשַאב טכירעג סָאד

 .ײטרַאּפ רעשיטסינָאייװער רעד ןיא טסיוװיטקַא ןַא ,ןַאהַאק קרַאמ

 ןעוועג טינ ןענעז ײטרַאּפ רעד טָא ןוא זדנוא ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד םגה

 יירעקורד יד זַא ,ןעוועג םיכסמ ןַאהַאק קרַאמ טָאה ,עטסכעלטניירפ יד ןופ

 ןבָאה רימ .גנוטייצ רעזדנוא ןקורד סָאד ןעמעננָא לָאז ?טנעמָאמ, ןופ

 תושר רעזדנוא ןיא .עיצקַאדער רעד רַאפ קָאטש ןבלַאה ַא ןעמוקַאב

 -רעטעברַא רעלעיצעּפס ַא טימ ןענישַאמ-ץַאז ןרָאװעג טלעטשעג ןענעז

 זדנוא רַאפ יירפ ןעוועג זיא ןענישַאמ-עיצַאטָאר יד ןופ ענייא .טפַאשנַאמ

 ןסָאלשַאב ןבָאה רימ לייוו ,גָאט ַא לָאמ ייווצ ,ןהעש עטמיטשַאב ןיא

 ךיז לָאז סָאװ ,עשרַאװ רַאפ ענייא :סעגַאלפיױוא ייווצ ןבעגוצסױרַא

 ןוא ;גָאטימכָאנ ריפ רעגייזא ןפיוקרַאפ םוצ סַאג רעד ףיוא ןעניפעג
 עניילק ןוא עסיורג יד ןיא ,רעטרע עקירעביא עלַא רַאפ --- עטייווצ יד
 יד ןיא רענעײל יד וצ ןייגרעד לָאז גנוטייצ יד ּוװ ,טעטש-ץניווָארּכ
 .ןעגנוטייצ-ןגרָאמ ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ,ןהעש-ןגרָאמ עירפ

 זעוועג זיא רע .ןילרעמ לאומש טקידיילרעד טָאה םינינע בור סָאד
 ןשטנעמ טימ ןפָארטעג ךיז טָאה ,טנװָא ןזיב ירפרעדניא ןופ טגָאירַאפ

 טגערעגפיוא ךיז ,טריטוקסיד ,ןתמו-אשמ ַא טריפעג ,סעיצוטיטסניא ןוא
 טקידײלרעד םינינע יד ןגעלפ ףוס םוצ .ןייז-שאימ טעמכ ךיז טגעלפ
 עירעס רעיינ רעד זיב ,ןזָאלכָאנ עגר ַא ףיוא טגעלפ גנונַאּפש יד ,ןרעוו
 .שינרעגרע ןוא ןתמו-אשמ ,ןפערטנעמַאזוצ ןופ

 ןרעטנענרעד ןטימ רעמ ץלַא טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה גנונַאּפש יד
 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סָאװ גָאט רעד ,1939 לירּפַא ןט-18 ןופ ךיז
 זיא ןילרעמ .גנוטייצגָאט ַא יו רעמונ ןטשרע ןופ ןעניישרעד רַאפ
 ןשיווצ טלעטשעגטסעפ ןבָאה רימ .ירפ ץנַאג יירעקורד רעד ןיא קעװַא
 ןייז לעװ ךיא ןוא ,עגַאלפױא רעװעשרַאװ יד ןלעטש טעװ רע זַא ,ךיז

 ריאמיחא אבא

 "טַאט יד ,, ןיא ךיז טקילײטַאב

 שרעדנַא ןייז טעװ סָאװ ,עגַאלפיוא-ץניווָארּפ רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ
 ןהעש עקירעביא יד ןיא .ןטייז-תועידי יד טימ עגַאלפיוא עטשרע יד יװ
 עכעלרעניא יד ןטיירגוצ טימ ןעמענרַאפ טפרַאדעג ךיז ךיא בָאה גָאט ןופ
 -קיטרַא ,טנעמָאמ ןטצעל ןופ טינ ןופ לַאירעטַאמ ,גנוטייצ רעד ןופ ןטייז
 ,ןטכיזרעביא ןוא ןרַאטנעמָאק ,ןצנעדנָאּפסערָאק ,ןעל

 טָאה יירעקורד יד .ךעלטקניּפ ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע רעד
 ץרַאה ןיא ,ץַאלּפ-װָאנַארומ ןבענ ,סעקוװעלַאנ ןופ קע םייב ןענופעג ךיז
 טלייטרַאפ ןרַאלּפמעזקע-סגנוטייצ יד ןענעז ךיג רָאג .עשרַאװ ןשידִיי ןופ
 עגנוי ןעוועג ןענעז ייז ןופ בור סָאד סָאװ ,רעפיוקרַאפ יד וצ ןרָאװעג
 ידכ ,סַאג רעד ףיוא ,ךיא ןוא ןילרעמ ,ןענַאטשעג ןענעז רימ .רעדניק
 ןריגַאער טעװ ,ןטפעשעג ענייז וצ ךיז טלייא סָאװ ,דיי רעד ױזַא יו ןעז וצ
 ןעירשעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ יד ןופ ףור ןפיוא
 ןבָאה רימ .העידי-טּפיוה יד טריטיצ ןוא גנוטייצ רעד ןופ ןעמָאנ םעד
 ןרַאלּפמעזקע סַאּפַאז רעד ןוא ךיז ןרעטייוורעד רעפיוקרַאפ יד יװ ןעזעג
 ןוא טפיוקעג ןבָאה ןדיי .רענעלק ץלַא טרעװ סמערָא ענייז רעטנוא
 ַא ןענעז סָאװ רעפיוקרַאפ לייט ַא ןעוװעג .ןענעייל ןיא טפיטרַאפ ךיז
 טקידנערַאפ ךיז טָאה'ס ןעװ ,ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש טייצ עצרוק

 זיפ (ת
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 תושקב עלַא טינ .ןעגנוטייצ עכעלבָאגוצ ןעמוקַאב וצ ידכ ,סַאּפַאז רעייז
 עיצַארטסינימדַא רעד ןיא סַאּפַאז רעד ךיוא .ןעמוקכָאנ טנָאקעג ןעמ טָאה
 .טקידנעעג ךיז טָאה

 .טקיטומרעד זדנוא ןבָאה ןטַאטלוזער עטוג ענייז ןוא ףיוקרַאפ רעד
 רעד וצ ןרעקקירוצ ךיז טפרַאדעג ןעמ טָאה טייקנדירפוצ ןופ העש ַא ךָאנ
 יד טיירגעגוצ בָאה ךיא .עגַאלפױא עטייוצ ַא ןבעגסױרַא ,טעברַא
 .צעזסיוא םוצ ןבעגעגרעביא ייז ןוא ןעמוקעגוצ ןענעז סָאװ .תועידי
 ןילרעמ סָאװ תוצע יד טול ,ּפעק עקידנכערּפשטנַא יד טכַאמעג בָאה ךיא
 זיא עגַאלפיוא עטייווצ יד ךיוא .גנורַאפרעד ןייז ןופ ןבעגעג רימ טָאה
 זָאטעג קנילפ טָאה גנולײטּפָא-עיצידעּפסקע יד .טייצ רעד וצ טיירג ןעוועג
 טעװ יוװ .רעטרע עלַא וצ ןרָאװעג טקישעג זיא גנוטייצ יד .טעברַא ריא
 ןסיו טנָאקעג רימ ןבָאה סָאד ?עשרַאװ ץוחמ רענעייל רעד ןריגַאער
 ערעזדנוא ןופ ןטכירַאב ןעמוקַאב ןטימ ,םורַא געט עכעלטע ןיא טשרע
 עניילק יד ןיא רקיעב ,ןעוועג טייהרעמ רעייז ןיא ןענעז סָאװ ,ןטנעגַא
 יד סָאװ ,דנַאברַאפ ןטימ לענָאיצַאזינַאגרָא ןדנוברַאפ ךיוא ,ךעלטעטש
 .ןַאגרָא ןייז ןעוועג זיא גנוטייצ

 .טכַאנ עבלעז יד ךָאנ ןעזעג ןילרעמ טָאה טכורפ-סטעברַא ןייז
 סָאד טסכַאמ וד; :ןעװעג זיא עיצקַאער ןייז .ןדירפוצ ןעוועג זיא רע
 יד ןכַאמ ךיוא וטסלָאז אבהל ףיוא זַא ,רָאפ גייל ךיא .טוג רעייז
 ."עגַאלפיוא רעװעשרַאװ

 ןיא ןעגנערברַאפ ךיא געלפ ןַאד טניז .ןעועג םיכסמ בָאה ךיא
 ךיז ךיא געלפ ןטלעז .טכַאנײב ןוא גָאטײב ןהעש בור סָאד עיצקַאדער
 ןטייב ןוא ןשַאװמורַא ךיז ידכ רָאנ רעמיצ:ןיווו ןיימ ןיא ןרעקקירוצ
 ַא זיב ןרָאװעג טריצודער ןענעז ור ןוא ףָאלש ןופ ןהעש יד .םידגב יד
 ןיב ךיא .גָאט ַא העש יירד זיב ייווצ --- געטנכָאװ יד ןיא .םומינימ
 םוקינכעטילָאּפ ןפיוא רָאי-ןרעל ןטשרע ןיימ ןיא .וצרעד טניווועג ןעוועג
 ןוא סיירעביא ןָא העש קיצרעפ ןטעברַא וצ ןייז גהונ ךיז ךיא געלפ
 זַא ,גָאט וצ טניה זיב טלייצרעד ןילרעמ .העש טכַא ןפָאלש ךָאנרעד
 געלפ ,גנוטיײצגָאט ַא יו ןענישרעד זיא "טַאט יד; ןעוו ,רעמוז םענעי ןיא
 עגר ַא ןָא גָאטימכָאנ קיטיירפ זיב ירפרעדניא קיטנוז ןופ ןטעברַא ךיא
 זיב טנװָא קיטיירפ ןופ ןפָאלש ךיא געלפ ךָאנרעד ןוא ,ףָאלש ןופ
 לסיבַא זיא סָאד .דנַאנַאכָאנ העש קיסיירד ןוא סקעז ,ירפרעדניא קיטנוז
 .תמא םוצ טנעָאנ זיא רוּפיס רעד רעבָא ,ןבירטעגרעביא

 טסעג ןוא רעטעברַא

 רעכלעוו ,טסילַאנרושז רעגנוי ַא ןעוועג זיא רַאטערקעס-עיצקַאדער
 טַאלבנכָאװ ןשיטסינָאיזיװער םעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג רעירפ זיא
 יועקיעפ ַא .ןַאמרַאלק ףסוי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"טלעוו רעזנוא;
 ןכעליירפ ,ןטוג ַא טימ ,טלַא רָאי קיסיירד ,ןעוועג רע זיא טסילַאנרושז
 ןזָאירוק ןלייצרעד וצ טַאהעג ביל טָאה סָאװ שטנעמ ַא ןוא רעטקַארַאכ
 עשידיי ןופ ןסיוומוא ןוא תוצראה-םע רעד ןגעוו רקיעב ,טעברַא ןייז ןופ
 ןשיװצ עטסטמירַאב ןוא עטסטכַאגַאב יד ןופ וליפא ךיוא ,ןטסילַאנרושז

 רַאמ-ילעי ןתנ

 טָאה שוח רעשיטילָאּפ ןייז .טייקיטעט-סטייהיירפ טַאהעג טָאה רע .ייז
 םעד טימ .לַאירעטַאמ ןופ לַאװסיױא ןקיטכיר םוצ טריפעג דימת םיא
 -וזרעטנוא רעשיטנַאדעּפ ַא רַאפ גרָאז יד רימ ןופ ןעמונעגּפָארַא רע טָאה
 .גנוטייצ רעד רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ ןופ גנוכ

 לביײל ןעוועג זיא גנולײטּפָא רעװעשרַאװ רעד ןופ רָאטקַאדער
 יד ןופ רענייא ןיא החּפשמ רעכייר ַא ןופ ןוז ַא .טלַא רָאי 20 ,לַאדָאר
 ןופ טנעדנַאּפסערָאק ןעוועג רע זיא רעטלע ןגנוי ןופ .טעטש-ץניוװָארּפ
 ןעועג זיא רע .ְךַאפ םעד טַאהעג ביל טָאה רע .ןעגנוטייצ עכעלגעט
 .טייקשירעיירש ליפוצ ןײק טימ טינ רעבָא ,טנַאגעלע ןָאטעגנָא דימת
 -רַאפ עניילק ןוא עסיורג ענייז עלַא טימ ןבעל סָאד טַאהעג ביל טָאה רע
 -סינָאיזיװער רעד ןיא רבח ַא .טעברַא ןייז קידנסעלכַאנרַאפ טינ ,סנגינעג
 גנוטייצ יד ןדנירג ןטימ .טנגוי רעטסירפ רעד טניז גנוגעווַאב רעשיט
 גנוטייצ יד זַא ,ןטלַאהעג בָאה ךיא .ל"צא וצ טרעטנענרעד ךיז רע טָאה
 -נעזערּפער טָאה יז סָאװ ,ןזעט עשיטילָאּפ יד יװ ןגיוצעג רעמ םיא טָאה
 טינ טָאה סָאװ ,רע יװ שטנעמ ַא יצ ,רעכיז ןעוועג טינ ןיב ךיא .טריט
 ַא וצ ןעװעג טניוװעג זיא ןוא ןבעל ןייז ןיא טיונ ןייק ןופ טסּוװעג
 ןופ ןרעװ טרעדָאפעג טעװ סָאד ןעוו ,לגוסמ ןייז טעװ ,טנַאה רעטיירב
 רעמ וליפא ןוא ,ןטײקכעלמעװקַאב ענייז ןופ ליפ ןייז וצ בירקמ ,םיא
 גנוצַאשּפָא ןיימ ןיא טַאהעג תועט ַא ךיא בָאה טקנוּפ םעד טָא ןיא .סָאד יו
 .רעטייוו ןרעוװ טלייצרעד טעװ סָאד יװ ,םיא ןגעוו

 זיא ייז ןופ רענייא .ןרעטרָאּפער ,ןפליהעג טַאהעג טָאה לַאדָאר
 ?טַאט יד; ןיא טעברַאטימ ןייו ,שטנעמ רעזעיגילער ַא ,ןייב לבייל ןעוועג
 רעד טימ .טייקכעלטנפע רעד ןיא טנַאקַאב טינ ןוא םינָאנַא ןעוועג זיא
 ןפערט םיא געלפ ךיא ןוא לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע רע זיא טייצ
 -ןטסילַאנרושז ןופ זיוה ןיא רעדָא תסנכ ןיא ,ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב
 טרעסעברַאפ רעכיז טָאה ?טַאט יד, ןיא טעברַא-בַאגוצ יד .דנַאברַאפ
 החּפשמ ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןייב לבייל ןופ בצמ ןשימָאנָאקע םעד
 .הסנרּפ ןייז ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג תועמשמ ןענעז סָאװ ,רעדניק ליפ טימ
 ַא ןפורסירַא טּפָא ןגעלפ עפש ןוא גָאטליװו ןגעוו ןפירגַאב ענייז
 רַאפ תועידי יד ןיא קורדסיוא םוצ ןעגנערב ייז טגעלפ רע ןעוװ ,לכיימש
 ןופ רָאטקַאדער רעד ,לַאדָאר טליײצרעד רימ טָאה ױזַא ,גנוטייצ רעד
 לבייל טָאה גָאט ןסיוועג ַא זַא ,רַאטערקעס-עיצקַאדער ןוא גנולײטּפָא רעד
 רעד .עשרַאװ ןיא עמַארד-החּפשמ ַא ןגעװ רוּפיס ַא טכַארבעג ןייב
 םישדח-רעמוז עסייה יד ןיא :ױזַא ךרעב ןעוועג זיא רוּפיס ןופ בױהנָא
 סעשטַאד יד ןופ רענייא וצ רָאי ןדעי ןרָאפ םַאדַאמ עסיוועג ַא טגעלפ
 רעייז ןיא ןיילַא ןבילברַאפ זיא ןַאמ ריא .עיניל רעקצָאװטָא רעד ףיוא
 -נגעלעג ַא רע טָאה טציא זַא ,טליפעג טָאה רע .גנוניווו עקידרעמיצ-יירד
 טגעלפ טגװָא ןדעי .סנגינעגרַאפ-סנבעל יד ןופ רעמ ןסינעג וצ טייה
 יװ יוזַא "ס'נמלא ענעיורטש; ,טניירפ גנוניווו ןייז ןיא ןעמענפיונוצ רע
 ךָאנ טעּפש זיב "סע:יגרָאא ןעװַארּפ טגעלפ הרבח עקיטסול יד ןוא ,רע
 ןייא ןשיווצ ןוא ןטרָאק טליּפשעג ייז ןבָאה טכַאנ עצנַאג יד .טכַאנ רעבלַאה
 ןבָאה ךעלצעלּפ :ץרַאה סָאד ןּפַאכּפָא ךיז ייז ןגעלפ ,ןטייווצ ןוא ?ימער;
 ןלעטשקעװַא תיבה-לעב רעד טגעלפ טציא .גָאטיײב ךָאנ טיירגעגוצ יז
 ןגעלפ ,טכָאקעגפיוא טָאה רעסַאװ סָאד ןעוו ןוא רַאװָאמַאס ןסיורג םעד



 ןדעי ןיא רעקוצ ךעלקיטש ייווצ טימ ייט ןעקנירט טייצ עצנַאג יד ייז
 ...זָאלג

 ןגיוא יד ןיא "עיגרָאא רעד ןופ טקנוּפכױה רעד ןעוועג זיא סָאד
 טָאה ןעמ תעב ,רעקוצ ךעלקיטש ייווצ טימ ייט זָאלג ַא : ןייב לבייל ןופ
 רשפא זיא סָאד .רעקוצ לקיטש ןייא טימ רעזעלג ייווצ ןעקנירט טנעקעג
 ןלעירעטַאמ ןרַאפ ןעגנוקעלּפטנַא עשיטסירעטקַארַאכ יד ןופ ענייא ןעוועג
 -טלעוו רעטייוצ רעד ןופ לעוװש ןפיוא ןליוּפ ןיא ןדיי ליפ ןופ בצמ
 יד טרירענעגעד טינ רעבָא ןבָאה סָאװ ,טײקמערָא ןוא תולד .המחלמ
 .ייז ןופ ןטילעג ןבָאה עכלעוו ,עקינעי

 ,ןעמינָאדװעסּפ טימ רעדָא םינָאנַא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ייווצ ךָאנ
 .ןרעוװ טנָאמרעד ָאד ןפרַאד

 רערעלוּפָאּפ רעד הנוממ ןעוועג זיא גנולײטּפָא-עריטַאס רעד רעביא
 ןופ רָאטקַאדער ןעוועג זיא רע ."רעלעקנוט רעד, טסירָאמוה רעשידיי
 טעברַאעג רע טָאה זדנוא ייב ."טנעמָאמ,, ןיא ךיוא גנולײטּפָא רעד טָא
 ןבירשעגרעטנוא טינ טָאה רע םגה .טלָאצעג ןשילָאבמיס טעמכ ַא רַאפ
 יד ןופ קינייו טינ זַא רימ טנייש ,גנולײטּפָא רעד רעטנוא ןעמָאנ ןייז
 ןעמוקנײרַא טגעלפ רע .ליטס ןלעיצעּפס ןייז טנעקרעד ןבָאה רענעייל
 םיא ךיז ןבָאה ןטניה ןופ ןוא טנרָאפ ןופ ןוא ןרעמיצ-עיצקַאדער יד ןיא
 ַא ףױא םּתס .ךעלטרעוו עגולק ןוא ןטָאדקענַא ,ןציו טּפעלשעגכָאנ
 טגעלפ גנולײטּפָא רעד רַאפ לַאירעטַאמ םעד .טשרמולכ ,סעומש ןשירבח
 .טרעװנָאק ןטכַאמרַאפ ַא ןיא חילש ַא זיוה ןייז ןופ ןעגנערב

 טייצ וצ טייצ ןופ ןעגנערבניירַא טגעלפ טייקיטסול רעקינייו טינ
 ןייז ןיא קיטרַאנגײא רע ךיוא ,שטנעמ רעדנַא ןַא ןופ גנוניישרעד יד
 רעלענימירק רענעזעװעג ַא .קינלַאכַאנ עקרוא ןעוװעג זיא סָאד .ןימ
 רע ןעוו .הסיפת ןיא ןסעזעגּפָא ןרָאי ענייש זיא רעכלעוו ,טנַאטסערַא
 .ןביירש וצ טייקיעפ ַא ךיז ןיא טקעדטנַא רע טָאה ,ןרָאװעג טיײרפַאב זיא
 ןופ ןוא טלעוו-רעכערברַאפ רעד ןופ תונורכז ןבירשעג רע טָאה טשרעוצ
 גנוריסערעטניארַאפ עסיורג ַא ןפורעגסױרַא טָאה ןביירש ןייז .הסיפת רעד
 ןיא ךיוא .רעטעלב-גָאטימכָאנ יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעצ זיא סָאד ןוא
 סָאד .גנוניישרעד עלעלַארַאּפ ַא ןעוועג זיא רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד
 ןרָאװעג טיירפַאב זיא רעכלעוו ,טנַאטסערַא ןלענימירק ןשיליױּפ ַא ןופ ךוב
 -- טכוזדניוש ףיוא הסיפת ןיא ןרָאװעג קנַארק זיא רע יוװ םעדכָאנ
 ןופ סנייא ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא -- "רעב ןסיורג ןופ עטבילעג יד;
 ןעוועג זיא'ס רע טינ קנעדעג ךיא .ןליוּפ ןיא רעכיב עטסטײרּפשרַאפ יד
 רעד וצ געוו םעד ןכָארבעגכרוד ךיז טָאה קינלַאכַאנ עקרוא רעבָא .רעירפ
 ןענעז רעטנעצ רעיײז ןיא סָאװ ,ןעגנולייצרעד יד ךָאנ .רוטַארעטיל
 רַאפ ןביירש ןבױהעגנָא רע טָאה ,ףָארטש ןוא ןכערברַאפ ןענַאטשעג
 ןעועג זיא השעמה-רוּפיס רעייז סָאװ ,ןעגנולייצרעד גנוטייצ רעד
 ןיא ןַאמָאר ןופ ךשמה רעדנפיול רעד .קידנענַאּפש ןוא טרעטנָאלּפרַאפ
 ןשיווצ ןכערּפשעג-גָאט יד רַאפ עמעט ַא ןעוועג דימת זיא גנוטייצ רעד
 ןעיורפ יד .לטעטש םעניילק ןיא יװ טָאטש רעסיורג רעד ןיא ,תונכש יד
 עטבילרַאפ יד ,ןדלעה יד ןופ לרוג רעד ןייז טעוו סָאװ ןפערט ןווּורּפ ןגעלפ
 סָאד .גנולייצרעד רעד ןופ ךשמה ןקידרעטייוו ןיא ,עקיטכיזרעפייא רעדָא
 ןבעג טגעלפ ןוא ןשַאררעביא ןעמעלַא קינלַאכַאנ עקרוא טגעלפ בור

 וצ .ךשמה ןקידנשַאררעביא ןוא ןטעטרַאװרעד-טינ ַא גנולייצרעד ןייז
 יז ןגעלפ לָאמניא טינ סָאװ ,סעטסָאבעלַאב-זוה יד ןופ החמש רעד
 רעדָא ,עביל רענייר רעטשױטנַא ןַא ןגעוו קידנענעייל ןרערט ןסיגרַאפ
 .ןדלעה יד ןופ םענייא ןופ טַאררַאפ ןקיטכערטרעדינ ַא ןגעוו

 גנולייצרעד ַא *טַאט יד, ןיא ךיוא ןבירשעג טָאה קינלַאכַאנ עקרוא
 ךַאמּפָא ןַא ךרוד ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רע תויה רעבָא .םיכשמה ןיא
 יב ןביירשוצרעטנוא ןעגנּוװצעג ןעוועג רע זיא ,גנוטייצ רעדנַא ןַא טימ
 ןעועג זיא טפירשרעטנוא ןייז .ןעמָאנ ןטכַארטעגסיױא ןַא טימ זדנוא
 .?רערעדנַאװ רעד;

 ןיביי עשוהי רייד
 ,רעביירש רעשיערבעה

 "טַאט יד , ןיא ךיז טקילײטַאב

 טימ ןעמַאזצ ןעמוקנײרַא דימּת טגעלפ עיצקַאדער רעד ןיא
 ןסקַאװעג-ךיוה ןעװעג זיא רע .טסײג רעקיצרַאה ןוא רעטוג ַא םיא
 ןָאטעג קירד ַא טָאה רע ןעוו .טנעה עקרַאטש ןוא ףוג ןטנוזעג ַא טימ
 ַא ריד ףיוא ןזָאלּפָארַא רע טעװ טָא זַא ,טרעטיצעג וטסָאה טנַאה ןייד

 ןָאטעג קילב ַא ןבָאה ךיילג רעבָא .ןליפ גנַאל םיא טסעװ וד סָאװ ,ּפַאלק

 עקיד טימ ןלירב רעטניה ןופ ןגיוא עטוג ןוא עיולב ייווצ ריד ףיוא
 ףזָאר ,ןקידכעלייק ןייז ףיוא ןזיװַאב ךיז טָאה לכיימש ַא ןוא ,רעזעלג
 .םִינּפ ןשירעדניק טעמכ

 םעד ךיוא ןקרַאטשרַאפ טזװמעג טָאה ןעמ זַא ,ךעלדנעטשרַאפ
 טימ טרעכיירַאב םיא טָאה סע .גנוטייצ רעד ןופ לייט ןשיטסיצילבוּפ
 אבא ןעגנוקרעמַאב עשימעלָאּפ ןוא ןצנעדנָאּפסערָאק ,ןעלקיטרַא ענייז
 ןוא טַארײהעג רע טָאה ,הסיפת ןיא לָאמ ליפ ןציזּפָא ןכָאנ .ריאמיחא
 ריאמיחא אבא רַאפ .עשרַאװ ןייק ןעמוקעג יורפ רעד טימ ןעמַאזוצ זיא
 ,לארשי-ץרא ןיא ןבילברַאפ טלָאװ רע ןעוו לייוו ,תולג ַא ןעוועג סָאד זיא
 רע יװ םעדכָאנ .הסיפת ןיא ןעגנַאגעג רעדיוו ןוא רעדיו רע טלָאװ

 טגעלפ ,"םינוירבה תירב, ןופ שאר רעד יװ ןרָאװעג טנַאקַאב זיא

 לָאמ ןדעי טנַאה ריא םיא ףױא ןגײלפיורַא ײצילָאּפ עשיטירב יד
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 עכעלטפַאשלעזעג, יד טרעטשעג טָאה סָאװ ,טריסַאּפ סעּפע טָאה'ס ןעוו
 -רַאפ רעדָא טרַאװרעד טָאה טסניד-םייהעג רעד ןעוו רעדָא ,"גנונעדרָא
 .סעּפע ךיז טיירג סע זַא ,טקיטכעד

 רעד ןופ ןזיירק עטסטיירב יד ןיא טנַאקַאב ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז
 ,געמרַאפ ַא ןעוועג זיא "טַאט יד; ןיא ןביירש ןייז .טנגוי רעלַאנָאיצַאנ
 יד רעטנוא ןעמָאנ ןייז ןבירשעגרעטנוא טינ וליפא טָאה רע ןעװ
 ןבָאה ,ליטס ןייז וצ טניוװעג ןעועג ןענעז סָאװ ,עלַא .ןעלקיטרַא
 ןטכַארטעגסױא םעד רעטנוא סיוא ךיז טלַאהַאב סע רע טקעדטנַא ךיג רָאג
 -רב תומישר, יד ןופ רבחמ רעד זיא'ס רעװ ןוא "יאמש-ןב .י, ןעמָאנ
 ןיא טריפעגרעבירַא טינ ריאמיחא טָאה ריאי ןופ ןליוו ןטיול ."יאחוי
 רע .עעדיא ןַא יװ ,םזילַאיצָאס םעד ןגעק תומחלמ ענייז *?טַאט יד,
 ןיא גנוריפנָא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ םישעמ יד טריקיטירק טָאה
 ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ןעלקיטרַא ענייז .בושי ןיא ןוא םזינויצ
 ףיוא ןײגרעבירַא טוּורּפעג רע טָאה טייצ רעד ןופ ךשמה ןיא .תירבע
 ןעוועג טינ זיא רע סָאװ ,ךַארּפש רעד טָא ןיא ךיוא .שידיי ןיא ןביירש
 ,רעשירעצעזעצ ,רעשיטסירעטקָארַאכ ןייז קיטנעק זיא ,ריא וצ טניווועג
 .ליטס רעקידנפיירגנָא

 ןרעהסיוא ,עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוקניײרַא לָאמטּפָא טגעלפ ריאמיחא
 ךָאנ ןענעז ןוא דנַאל ןופ ןרָאװעג ןטלַאהרעד ןענעז סָאװ ,סעיינ עטצעל יד
 וגעוו ןסעומש טגעלפ רע .ןעגנוטייצ יד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ
 יד ןיא ןציז עגנַאל סָאד .ליטס ןשירעלציוו ַא ןיא ןשטנעמ ןוא ןכַאז
 .חור-בצמ ןוא טנוזעג ןייז ןיא סנכייצ ענייז ןבעגעג רעבָא טָאה תוסיפת
 גנומיטש רעטגיילעגפיוא ןַא ןופ ןײגרעבירַא םיצולּפ רע טגעלפ לָאמטּפָא
 רעד ןופ ןסיײרּפָא ךיז טגעלפ רע .םינּפ ןפיוא קורדסיוא ןקירעיורט ַא וצ
 םיא ןגעלפ רימ ."גָאט ןטוג ַא? ןָא עיצקַאדער יד ןזָאלרַאפ ןוא הביבס
 .גנונעקרענָא ןופ קילב ַא טימ ,גנַאג םענעגיובעגנייא ןייז ןיא ,ןטײלגַאב

 ןופ םינינע יד ןיא ,ןשטנעמ עשרַאװ ןייק ןעמוק ןגעלפ זייוונטייצ
 רַאפ לַאירעטַאמ ייז ןופ ןעיצסױרַא טנָאקעג טָאה ןעמ ןוא ,דנַאברַאפ
 ַא יקסניטָאבַאשז ירע ןופ ןעמוקַאבסױרַא ךיא בָאה ױזַא .גנוטייצ רעד
 .י"א ןיא תוסיפת יד ןיא ןעגנורַאפרעד ענייז ןגעוו םיכשמה ןיא רוּפיס

 -ןעייל רעדנענַאּפש ַא ללכ-ךרדב ןענעז הסיפת ןופ ןעגנולייצרעד
 .המכו המכ תחא לע -- הסיפת רעקידלארשידץרא ןַא ןופ .לַאירעטַאמ
 רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רענעיײל עגנוי יד ןופ ליפ זַא ,סרעדנוזַאב
 ףעמוק טעװ העש רעייז ןעװ ,סרעציז-הסיפת עלעיצנעטָאּפ ערעכיז
 עשילגנע יד וצ ןרָאװעג טריפעג טינ זיא טייהרעמ עקידנרידיצעד יד
 ןַא ןיא רָאנ ,דנַאלמיײה רעייז ןיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןוא תוסיפת
 טינ ןיוש ןענעז יז ןענַאװ ןופ ,רעטרע ערעדנַא וצ ,גנוטכיר רערעדנַא
 .ןעמוקעגקירוצ

 ןטימ ןבירשעגרעטנוא ןעלקיטרַא ענייז טָאה יקסניטָאבַאשז ירע
 "טַאט יד, ןיא זיא עמעט רעבלעז רעד ףיוא .זב"שח םינָאדװעסּפ
 רעטנוא .ןעלקיטרַא-תונורכז ןופ עירעס רעדנַא ןַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 ןַײק טינ ןעוועג זיא רעכלעוו ,"ימלשורי, ןבירשעגרעטנוא ךיז טָאה יז
 ןופ רעטלע ליפ ןעװועג זיא רע .ןָאסרואינש בייל הדוהי יװ רערעדנַא
 ."עדייז; ןפורעג םיא רימ ןבָאה ןַאד ןיוש זַא ,טנייש רימ ןוא זדנוא

 רָאמ-ילעי ןתנ

 ,ןעמָאנ ןיײז םיא ףיוא תודע טגָאז סָאד יו ,סוחי ןייז ןגיוצעג טָאה ןָאסרואינש
 ןוא .תודיסח-ד"בח ןופ רעדנירג רעד ,יבר רעשטיווַאבול ?ןטלַא; ןופ
 טגעלפ .ןזעו ןצנַאג ןיז טימ "דיסח; ַא ןעװעג זיא רע ,ךעלקריוו
 ןעמיר ןוא ןביױל טגעלפ .ץענערג ַא ןָא זיב תובהלתה ןיא ןלַאפניײרַא
 טָאה .יורטוצ יז וצ טַאהעג ןוא טַאהעג ביל טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ
 ןַא ןופ טמַאטשעג טָאה רע .טַאהעג טנייפ טָאה רע סָאװ יד טלדַאטעג
 טצעזַאב ךיז טָאה רע .ןורבח ןיא ענעריובעג ַא ,דנַאל ןיא החּפשמ רעטלַא
 ה רעבַארַא יד סָאװ ,הטיחש רעכעלרעדיוש רעד ךָאנ םילשורי ןיא
 זיא רע .ט"פרת רָאי ןיא ןורבח ןיא ןדיי יד רעביא טריפעגכרוד
 לתוכ םייב הליפת ןיא ןענַאטשעג זיא רע תעב ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ
 ןופ המישר רעד ןיא עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .יברעמה
 עי ןיא רעדנעלגנע יד ךרוד ןרעװ וצ טריטסערַא ןטַאדידנַאק יד
 גַאברַאפ ןופ חילש רעד יװ ןליוּפ ןייק ןעמוקעג זיא ןָאסרואינש .לַאפ-טיונ
 טכוזַאב טָאה רע .ל"צא ןופ ןשינעפרעדַאב יד רַאפ טלעג ןעלמַאז וצ ידכ
 ןבָאה סע יװ רעמ ןוא ןלױּפ ןקע עלַא ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש יד
 תובהלתה ןפורעגסיורַא ןבָאה ,ןטַארעפער עשיטילָאּפ ענייז ןעוועג עיּפשמ
 ,סעיצקַא ענייז ןוא ל"צא : דנַאל ןיא ןבעל םעיינ ןגעוו ןעגנולייצרעד ענייז
 טינ טָאה ןעגנולייצרעד ענייז ןיא .ןפמַאק עסיורג וצ ןעגנוטיירגוצ יד
 טָאה סָאד רעבָא ,ץמש ַא יו רעמ רשפא ,אמזוג ןופ ץמש רעד טלעפעג
 .רעקידנענַאּפש ןוא רעטנַאסערעטניא גנולייצרעד יד טכַאמעג

 רעד ןעוועג ךיוא זיא עיצקַאדער רעד ןיא רעײגנײרַא יד ןשיוװצ
 ןיא טלייװעג רע טָאה טײצ רענעי וצ .גרעבנירג יבצ ירוא רעטכיד
 -נכָאװ רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ רָאטקַאדער רעד יו טשרעוצ ,עשרַאװ
 ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא יװ ךָאנרעד ןוא ,"טלעוו יד, גנוטייצ
 ןלעניגירַא ןַא ןיא ןבירשעג ןעוועג ןענעז ןעלקיטרַא ענייז ."טנעמָאמ;
 סָאמ רעסיורג ַא ןיא .גרעבנירג יבצ ירוא רַאפ רָאנ ךעלמיטנגייא ,שידיי
 יז טָאה ךיילגוצ רעבָא ,תירבע ןופ טצעזעגרעביא שידיי ןעוועג סָאד זיא
 ופ טסּוװעג טינ טָאה רעדעפ עפרַאש ןייז .רוקמ ןופ לּפמעטש םעד טַאהעג
 ,רעטרעװטָאּפש טימ ןפורעגנָא רע טָאה רענגעק ענייז .םימחר ןייק
 יד .רעטרעוו-לדיז ערעלוּפָאּפ ןיא טלדנַאװרַאפ לענש ךיז ןבָאה סָאװ
 ,"םיטלבנס, ןפור רע טגעלפ גנוגעווַאב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רענגעק
 ןזָאלרעד טלָאװעג טינ טָאה רעכלעוו ,ינורמושה טלבנס ןופ ןעמָאנ ןפיוא
 תויה .ארזע ןופ ןויצ-תביש ןופ געט יד ןיא שדקמה-תיב ןופ יוב םוצ
 זיא ןעמָאנ רעד ןוא רוקמ םעד טסּוװעג טינ ןבָאה רענעייל בור סָאד
 -ּפירקרַאפ םיא ןעמ טגעלפ ,תודוקנ ןָא גנוטייצ רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 רעצניוװָארּפ ַא ןופ ןרעה ךיא געלפ בור יפ לע .ןדיירסיוא ןתעב ןעל
 טרָאװ סָאד ןכלעוו טימ ,סעכ ןטיול .?םיטָאלבענַאס, קורדסיוא םעד רוחב
 ַא זיא סָאד זַא ,ןייטשרַאפ טנָאקעג ןעמ טָאה ,ןרָאװעג טײלגַאב זיא
 סָאד ןענַאװ ןופ טּפַאכעג טינ ךיז ךיא בָאה טשרעוצ םגה ,טרָאװ-לדיז
 .טמַאטש טרָאװ

 -עגנעמַאזװצ טָאה יירעקורד-"טנעמָאמ, רעד ןופ גנוריפנָא יד ןעוו
 עלַא ןבָאה ,"טַאט יד, רַאפ רעטעברַא-רעקורד טפַאשנַאמ יד טלעטש
 ןופ גנודנעו רעד ךָאנ .גָאזּפָא רעיײז ןגעוו טליײטעגטימ ןטַאדידנַאק
 -רעקורד יד ןופ ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעד טָאה ןייארַאפ-ןטסילַאנרושז



 "טַאט יד,

 רעד טימ ,ןטַאדידנַאק יד ףיוא קורד ןרעוװש ַא טביאעגסיוא רעטעברַא
 ןלעוװ ייז ביוא ,טעברַא רעד ןופ ןרעװ טקידניקעג ןלעװ ייז זַא גנוָארד
 ןלעװ רעצעלּפיסטעברַא ערעדנַא ןוא ,גָאזּפָא רעייז ייב ןטלַאה ךיז
 .ןפלָאהעג טָאה סָאד ןוא ,ןקיטפעשַאב טינ ייז לָאז ןעמ ןרעוו טנרָאװעג
 -מַארטעמ ייווצ ןוא רעטעברַא-רעקורד ריפ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז סע
 סָאד ןעו טייצ עצנַאג יד תושר רעזדנוא וצ ןייטש ןלָאז סָאװ ,ןשזַאּפ
 .קיטיונ ןייז טעװ

 .ךעלטנייפ ןפָא ןעוועג גנוטייצ רעד וצ גנואיצַאב רעייז זיא טשרעוצ
 לייוו .ןעגנּוװצעג ייז טלָאװ לווייט רעד יװ טעברַא יד ןָאטעג ןבָאה ַײז
 גָאט ןדעי ךָאנ רעבָא .ןגיוא ערעייז ןיא םידש יװ ןעוועג רימ ןענעז תמאב
 ךיז גנואיצַאב יד טָאה ,טעברַא רעמַאזניימעג רעד ןיא ייברַאפ זיא סָאװ
 םענייא ןסעגרַאפ טינ לעװ ךיא .הבוטל רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעדנעעג
 ןייז ןיא רעטסמערטסקע רעד ןעװעג טשרעוצ זיא רעכלעוו ,ייז ןופ
 .רעטסטנעגילעטניא רעד ןעוועג ךיוא זיא רעבָא ,גנואיצַאב רעכעלטנייפ
 .טנעיילעג ךיוא םיא טָאה רע ,לַאירעטַאמ םעד טצעזעג רָאנ טינ טָאה רע
 טָאה רע .לַאירעטַאמ ןשיטסיצילבוּפ םעד ןבעגרעביא םיא געלפ ךיא
 .ןצעזוצסיוא ןביוהעגנָא יז טָאה רע רעדייא ןעלקיטרַא יד טנעיילעג ךיוא
 .ןדער ןייז ןופ ןפוא ןיא טקרעמַאב םיא ייב ךיא בָאה גנורעדנע עטשרע יד
 טמיטשַאב טעמכ ,ףרַאש ןוא טלַאק ןעוועג טשרעוצ זיא סָאװ ,עמיטש ןייז
 ןגַארפ ןופ .רעכייוו ןרָאװעג טַײצ רעד טימ זיא ,ןענרעצרעד וצ ידּכ
 .טלַאהניא םעד יבגל תולאש וצ רעבירַא רע זיא םינינע עלעמרָאפ ןִיִא

 רערעדעי םיא טָאה ױזַא .(יבצ) לשרעה ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז
 יצ ,רעכיז טינ ןיב ךיא ןוא ןפורעג ױזַא םיא בָאה ךיא ךיוא .ןפורעג
 .ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז טנעקעג זיא סע ןעוו בָאה ךיא

 .ירעקורד רענעי ןיא ןטעברַא ןביוהנָא ןכָאנ םישדח ריפ ךרעב
 ןעקנעש םיא לָאז ךיא השקב ַא טימ רימ וצ טעדנעוװעג ךיז לשרעה טָאה
 ,ןעוועג םיכסמ ףכית בָאה ךיא .סעומש ןצרוק ַא ףיוא טונימ עכעלטע
 טָאה רע .עגַאלפױא עטשרע יד טקידנערַאּפ בָאה ךיא יװ םעדכָאנ
 טָאה רע זַא ,ןטכַארט טינ לָאז ךיא ןטעבעג ןוא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא
 -ַאיצַאס ןיא רעטייוו טביולג רע .קע זיב קע ןופ גנוניימ ןייז טרעדנעעג
 טניז רעבָא ןלַאעדיא עכעלשטנעמ יד ןופ טייקיליײה רעד ןיא ןּוא םזיל
 .םיא ןיא גנורעדנע ןַא ןעמוקעגרָאפ ךָאד זיא ,זדנוא טימ טעברַא רע
 זיא סע .ָאד ןבעל וצ ןרָאװעג סאמנ םיא זיא םיצולּפ -- רקיע רעד ןוא
 ידכ .ץלַא ,טפַאשלעזעג יד ,טעברַא יד ,ןבעל סָאד ןרָאװעג סאמנ םִיא
 ןוא .יינספיוא ןבעל ןייז ןביוהנָא רע זומ ,שואי םוצ ןייגרעד טינ לָאז רע
 ..? עניטסעלַאּפ :טקידלושטנַא ,לארשי-ץרא ןיא טינ סָאוװרַאפ -- ױזַא ביוא
 -וצפיוא םיא ידכ ,עגר רענעי ןיא םיא ףיוא ןקירד טלָאװעג טינ בָאה ךיא
 ןיא גנורעדנע עקידנרידיצעד ַא ןעמוקעגרָאפ תמאב זיא'ס זַא ,ןזייוו
 ןוא :טגערפעג רָאנ םיא בָאה ךיא .גנוסַאפפיוא ןוא ןעגנוניימ ענייז
 ךיז טסיב וד זַא ,סייוו ךיא :טרעפטנעעג טָאה רע ? רימ ןופ וטסליוו סָאװ
 םענַײא טימ ךימ קיש .עניטסעלַאּפ ןייק הילע רעלַאגעלמוא טימ לפטמ
 .ןסיוו טינ לָאז ָאד םירבח עניימ ןופ רענייק זַא ױזַא ,ןטרָאּפסנַארט יד ןופ
 טניווװעגוצ ךָאד טנעז ריא .דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ וצ ךיז טיירג ךיא זַא
 ...עיצַאריּפסנָאק וצ

 ןייז רַאפ טירש ןעמענוצנָא טגָאזעגוצ םיא ךיא בָאה סעומש ןכָאנ
 טָאה רע רעבָא ,ןעגנוטיירגוצ עטשרע יד ןכַאמ וצ ןזיװַאב טָאה רע .הילע
 טימ ןעשעג זיא סָאװ .ןייז וצ הלוע ןוא ןקידנערַאפ וצ ייז ןעוועג הכוז טינ
 .הבושת ןייק ָאטשינ ? םיא

 רע זַא ,טנייש רימ .שזַאּפמַארטעמ םעד ןענָאמרעד ךיוא זומ ךיא
 רעד ןופ ןעוועג רע זיא רעטעברַא רעקנילפ ַא .רענטעצ ןסייהעג טָאה
 ,טעברַאנעמַאזוצ רעמַאזניימעג ןופ גָאט ןקידרעטייוו ןדעי טימ .רוטַאנ
 בָאה ךיא .תוריסמ ןוא תובהלתה ךיוא ןעמוקעגוצ טעברַא ןייז וצ זיא
 ןדנובעגוצ זיא רע זַא ,שטנעמ רעד טעברַא ןיול ןרַאפ רָאנ טינ זַא ,טליפעג
 .דנוב ןרעקרַאטש ץלַא ןַא טימ גנוטייצ רעד וצ ןרָאװעג

 רוזנעצ רעשיליױּפ רעד טימ ףמַאק רעד

 רעשיגַארט רעד ןופ ןימרעט רעד זַא ,רָאלק זדנוא רַאפ ןעוועג זיא סע
 ךיז עװקסָאמ ןַיא ןבָאה ,תמא ןַא סָאװ .ךיז טרעטנענרעד גנורידיצעד
 יד ןופ סעיצַאגעלעד ןוא דנַאברַאפנטַאר ןשיוװצ ןכערּפשעג טריפעג
 ןביירשרעטנוא ןגעוו --- ךיירקנַארּפ ןוא דנַאלגנע -- ןטכַאמסיורג-ברעמ
 יד ןיא סעזַאב טרעדָאפעג טָאה דנַאברַאפנטַאר .טקַאּפ-סגנוקידייטרַאפ ַא
 ןייגוצכרוד רעטילַימ ןשיטעיוװַאס ןרַאפ טכער סָאד ןוא רעדנעל עשיטלַאב
 לַאשרַאמ ןופ גנוריגער עשיליוּפ יד .המחלמ ַא ןופ לַאפ ןיא ,ןלױּפ ךרוד
 ןרעה טלָאװעג טינ וליפא טָאה סעקינװָאקלוּפ יד ןופ ןוא ילגימש-זדיר
 רעד .ןטַאטלוזער םוש ןָא ,טּפעלשרַאפ ךיז ןבָאה ןכערּפשעג יד .םעד ןגעוו
 עשיליוּפ יד .רעסיורג ַא רעייז ןעוועג זיא יורטוצמוא רעקיטייזנגעק
 ןַא ןעמונעגנָא טָאה ,רוזנעצ רעד ןופ גנורטדָאפ רעד ףיוא ,עסערּפ
 טינ ידכ ,טפנוקוצ רעד ףיוא ןטכיזסיוא יד עגונב ןָאט ןשיטסימיטּפָא
 טינ זיא ?טַאט יד, .גנורעקלעפַאב רעד ןשיווצ קינַאּפ ןייק ןפורוצסיורַא
 .ןַאּפש ןיא ןעגנַאגעג

 יד טכַארבעג ןרוטנעגַא-סעַײנ יד ןבָאה 1929 יאמ ןט-2 םעד
 -ןרעסיוא ןשיטעיווָאס ןופ עיסימעד רעד ןגעוו העידי עקידנשַאררעביא
 ןופ רעפעש רעד ןעוועג זיא ווָאניװטיל .ווָאניװטיל םיסקַאמ רעטסינימ
 רעצנַאג רעד ףיוא ןוא עּפָארײא ןיא טייהרעכיז רעוויטקעלָאק ןגעוו ןַאלּפ
 גנורעדָאפ רעד ףיוא ,ןעגנוטייצ בור סָאד ןבָאה ןגעווטסעדנופ .טלעוו
 רעד רַאפ ןמיס ַא יװ עיסימעד יד טשטייטעגסיוא ,רוזנעצ רעד ןופ
 יד ןוא דנַאברַאפנטַאר ןשיװצ ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןלייאוצוצ ץנעדנעט
 ךיא ךיוא .טקַאּפ ַא ןביירשרעטנוא סָאד ברע ,ןטכַאמסיורג עקידברעמ
 .רוזנעצ רעד ןופ ןָאפעלעט ןכרוד גנוזייוונָא עכעלנע ןַא ןטלַאהרעד בָאה
 -רַאפ בָאה ךיא; :טרעפטנעעג ןוא גנורעלקפיוא יד טרעהעג בָאה ךיא
 ןענישרעד "טַאט יד; זיא גָאט ןבלעזמעד :טַאטלוזער רעד ."טוג ןענַאטש
 רעד ןיא .טייז רעצנַאג רעד סיואגנעל תורוש יירד ןופ ּפָאק ַא טימ
 סווָאניװטיל טַײדַאב סָאװ; תויתוא עקיטקנוּפ-12 טימ ,הרוש רעטשרע
 ַא; :תויתוא ערעסערג טימ ,הרוש רעטייוצ רעד ןיא ;7? עיסימעד
 רעדיוו ,הרוש רעטירד רעד ןיא ןוא ,"גנורעטנענרעד עשטייד-שיטעיווָאס
 דנַאלגנע טימ דנוב ןשטיײד-:טנַא ןַא רעדָא; : תויתוא עסיורג ןייק טינ טימ

 ."ךיירקנַארפ ןוא
209 



20 

 הרוש עטעפ יד טּפַאכעג טָאה רענעייל ןופ גיוא סָאד זַא ,רָאלק
 ןכָארטשעגרעטנוא ךיוא זיא סָאד ."גנורעטנענרעד עשטייד-שיטעיווָאס ַא;
 עכלעוו ןוא לטיט ןרעטנוא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,תועידי יד ןיא ןרָאװעג
 ןופ שינָאפעלעט, רעדָא ,"עלעיצעּפס, יװ ןרָאװעג טנכיײצַאב ןענעז
 עלַא ןענעז ןתמא רעד ןיא ."זירַאּפ ןופ שינָאפעלעט, ןוא "ןָאדנָאל
 ןוא עיצקַאדער רעד ןיא זילַאנַא רעזדנוא ןופ טכורפ יד ןעוװעג תועידי
 יד ןרעטייוורעד וצ ידכ ,ןרָאװעג ןבעגעג רָאנ ןענעז ןעגנונעכייצַאב יד
 .ןענַאגרָא-טכַאמ עשיליוּפ יד רַאפ ןזיײװַאב

 ןעגנוטייצ עקירעביא יד סָאװ ,םזימיטּפָא ןלעיציפָא ןופ ןָאפ ןפיוא
 רעמונ רעד טָאה ,קיטירק םוש ןייק ןָא טעמכ טײרּפשרַאפ םיא ןבָאה
 זיא ףיוקרַאפ רעד .רענוד ַא יו רוביצ םעד ןפָארטעג "טַאט יד, ןופ
 ,עמעט רעקירעיורט רעד ץָארט .ךעלנייוועג יו רעמ ןגיטשעג גָאט םענעי
 ןוא ןריפרַאפ םייב וצ טינ ןפלעה רימ סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג ךיא ןיב
 .גנוניימ עכעלטנפע יד ןרַאנּפָא

 טָאה ןעמ .סעכ ןקרַאטש ַא טימ טריגַאער ןעמ טָאה רוזנעצ רעד ןופ
 רעשידיי ַא טשרעוצ .לָאמ עכעלטע גָאט םענעי טרינָאפעלעט זדנוא וצ
 ןבָאה ייז .קַאלָאּפ ַא ,רעטמַאַאב רערעכעה ַא ךָאנרעד ןוא ,רעטמַאַאב
 ןָאדנָאל ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק ערעזדנוא ןענעז סע רעװ ןסיוו טלָאװעג
 לָאמ עכעלטע ךימ ןבָאה ייז .ןעמענ ןבעגעג ייז בָאה ךיא .זירַאּפ ןוא
 ןעגנוזייוונָא ערעייז טול ןעלדנַאה טינ ןלעװ רימ ביוא זַא ,טנרָאװעג
 ןלעװ ןוא רוזנעצ עוויטנעװערּפ ַא זדנוא ףיוא ןגיילפיורַא ייז ןלעװ
 ןיא זיא טכַאמ יד זַא ,טרעפטנעעג ייז בָאה ךיא .גנוטייצ יד ןסילש וליפא
 לע ךיא רעבָא ,ןליוו ייז סָאװ ןסילשַאב ןענָאק ייז ןוא טנעה ערעייז
 .גנוגייצרעביא ןיימ וצ ךורּפשרעדיװ ןיא ןעלדנַאה טינ

 ןוא ץַאק ןיא רוזנעצ רעד טימ טליּפשעג רימ ןבָאה ןַאד טניז
 רעד טל טינ .,תועידי יד ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא בָאה ךיא .זיומ
 רערעדנוזַאב ַא ןָא ןטייז עכעלרעניא יד ףיא ,עיניל רעלעיציפָא
 רעד ףיוא טגײלעגפיורַא ןוא טּפַאכעג רעבָא ךיז ןבָאה ייז .גנוריטנעצקַא
 רעמונ ןיא ךיא ןיפעג ןרוּפש עריא .רוזנעצ עוויטנעווערּפ ַא גנוטייצ
 רעסייו ַא טניישרעד טייז רעט-7 רעד ףיוא .1929 ילוי ןט-20 ןופ
 ןעמונעגסורַא זיא ןוא ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא סָאװ ,העידי ַא -- קעלפ
 .ןקורד ןרַאפ גנוטייצ רעד ןופ ןרָאװעג

 רעמונ רעטצעל רעד

 רעד ןופ ןרעמונ עטצעל יד ןענעז סָאד זַא ,טסּוװעג ןיוש בָאה ךיא
 יד זַא ,טרַאװרעד טייקרעכיז רעצנַאג רעד טימ ןבָאה רימ .גנוטייצ
 עריא טיול ןעניישרעד .רוזנעצ רעד ךרוד ןרעװ ןסָאלשעג טעװ גנוטייצ
 ,קיטיירפ זַא ,טמיטשַאב ןבָאה רימ .טלָאװעג טינ ךיא בָאה ןעגנוזײװנָא
 -רענָאד .רעמונ רעטצעל רעד ןעניישרעד טעװ ,1929 טסוגיױא ןט-25 םעד
 ,ךעלנייוועג יװ ,ןעמונרַאפ ךיז ךיא בָאה ,טסוגױא ןט-24 םעד ,קיטש
 .ןעמונעגרעביא קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא .רעמונ םעד ןריגַאדער טימ
 סע סָאװ טינ ךָאנ סייוו ךיא ןוא לטיּפַאק קיטכיוו ַא ךיז טקידנערַאפ סע
 ןביירש טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא .רעקידנעמוק רעד ןייז טעװ

 רַאמ ןילעי ןתנ

 טסולפנייאַאב ןיב ךיא רעבָא .רענעייל יד רַאפ לקיטרַא-סגנונעגעזעג ַא
 עקידנעמוקנָא יד טרעדלישעג בָאה ךיא .יבצ ירוא ןופ דייר יד ןופ ןרָאװעג

 בָאה ךיא .עיזיוו עקיטסנעּפשעג ַא יװ ,ןברַאפ עצרַאװש ןיא ןשינעעשעג

 בָאה ךיא דיי עשיליוּפ יד ןטרַאװרעד סָאװ ,ןליורג יד טרעדלישעג
 יד ןיא ךיוא -- רקיעב ןוא ,ץלַא וצ טיירג ןייז ןלָאז ייז טהצעעג יז
 .רעקנַא-סגנוטער רעד זיא לארשי-ץרא זַא ,ןעקנעדעג געט עטסרעווש
 .ןיהַא ןעמוק וצ ידכ ,גנערטשנָא ןדעי ןכַאמ ייז ןפרַאד רעבירעד

 יז בָאה ךיא יו םעדכָאנ ,דייר יד טנעיילעג רעדיוו בָאה ךיא ןעוו
 עניימ ןיא ךעלקערש ןעזעגסיוא יז ןבָאה ,ריּפַאּפ ןפיוא טכַארבעגפױרַא
 ןכַאמ ןלעװ ייז םשור ַא רַאפ סָאװ טלעטשעגרָאפ רימ בָאה ךיא .ןגיוא
 סָאװרַאפ .ןענעיל סטכַאנ וצ קיטיירפ סָאד ןלעװ ייז ןעוו ,ןדיי יד ףיוא
 רעדעי ןעוו ,גָאט ןקיצנייא םעד ןיא טימעג רעייז ןקירדרעד ךיא ףרַאד
 ןוא ?ור רעקיטסיײג וצ ןוא החונמ לסיב ַא וצ הכוז זיא ייז ןופ רענייא
 ןיא טפנוקוצ יד קידנרעדליש ןבירטעגרעביא תמאב ךיא בָאה רשפא
 ? ליפעג ןיימ טימ גנַאלקנייא

 טפיטרַאפ ןעוועג ךיא ןיב ,ןטונימ עגנַאל רעייז ,ןטונימ עקינייא
 ריּפַאּפ ענעבירשרַאפ סָאד ןעמונעג ךיא בָאה ףוס םוצ .ןעקנַאדעג ןיא
 טקַאּפרַאפ ,טנעקעג בָאה ךיא טייוו יו ךעלציּפ-ץיּפ ףיוא ןסירעצ סע ןוא
 -ינשעגּפָא טימ סע טוט דיי רעזעיגילער ַא יוװ טקנוּפ ,ריּפַאּפ ןגיוב ַא ןיא
 .שיוק ןיא ןפרָאװעגניײרַא ץלַא ןוא ,רעגניפ יד ןופ לגענ ענעט

 ןענישרעד זיא ,1929 טסוגױא ןט-25 ןופ ,רעמונ רעטצעל רעד
 רעטעפ ַא ןגָארטעג ךיז טָאה םיא ףיוא .לקיטרַא-סגנונעגעזעג ַא ןָא
 ךיא םגה ."םולש-טלעוו ןרַאפ עקידלרוג יד -- טכַאנ עקיטנייה; :ּפָאק
 ןדיי רעװעשרַאװ יד ןבָאה ,טערקנָאק רעטרעװ יד טגָאזעג טינ בָאה
 .עיצַאטיגַא ריא ןוא ?טַאט יד, ןופ גנולעטש יד שוריפב טקנעדעג

 "טנעמָאמ,, ןיא רָאטקַאדער-טכַאנ

 ,"טַאט יד, ןסילש ןכָאנ ךָאװ רעטשרע רעד ןופ גָאט ןטשרע םעד
 ןופ גַאלשרָאפ ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ,1939 טסוגױא ןט-27 םעד
 .גנוטייצ רעד ןיא רָאטקַאדער-טכַאנ ןייז וצ עיצקַאדער-"טנעמָאמ; רעד
 טסַאל-סטעברַא רעד ןופ ןיז ןיא .גַאלשרָאפ םעד ןעמונעגנָא בָאה ךיא
 ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג טינ רעמ ןיב ךיא .ןרָאװעג רעטכייל רימ זיא
 רַאפ טז עכעלרעניא יד ןריגַאדער רַאפ ,ןעגנוליײטּפָא ייווצ רַאפ
 טציא זיא עבַאגפיוא ןיימ .םירמאמ ןצעזרעביא רַאפ ,ןעלקיטרַא ןביירש
 .ןטייז-סעיינ יד רַאפ ןגרָאז וצ רָאנ ןעוועג

 ,טעברַא רעקילייווטייצ ַא רַאפ עבַאגפיוא יד טָא ןטלַאהעג בָאה ךיא
 .לארשי-ץרא ןייק הילע רַאפ טַאקיפיטרעס ַא ןעמוקַאב לעװ ךיא זיב

 ױזַא ןייז טעװ טעברַא יד זַא ,טלעטשעגרָאפ טינ רעבָא ךיז בָאה ךיא
 ןפירגעגנָא דנַאלשטייד טָאה גָאטרַאפ רעבמעטּפעס ןט-1 םעד .קילײװטיײצ
 -מעד .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה םעד טימ ןוא ןליױּפ
 רעשטייד רעד ןופ ּפַאלק םעד טליפעגּפָא עשרַאװ טָאה ירפרעדניא ןבלעז
 טריזינַאגרָאזעד ןענעז ןעגנונידַאב עכעלטנפע יד ןופ ליפ ."עפַאוו-טפול,
 .גָאט ןבלעז םעד ןיוש ןרָאװעג



 "טַאט יד,

 ,ןירומ ַאדירפ טימ טַארײהעג ךיא בָאה רעבמעטּפעס ןטיפ םעד
 ךָאנ רימ ןבָאה ןימרעט םעד .זייוודניק ןופ טנעקעג בָאה ךיא עכלעוו
 ,קָאטסילַאיב ןיא ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה הנותח יד .גנַאל ןופ טמיטשַאב
 בָאה ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו .טניווועג ןבָאה ןרעטלע עריא ּוװ
 זיא עינָאמערעצ-הנותח יד .עשרַאװ ןייק ןעמוק וצ ןטעבעג יז ךיא
 בָאה ךיא .אנהכ ברה ,עשרַאװ ןופ בר-טּפיוה םייב ןרָאװעג טמיטשַאב
 -גנוריצ עלַא .לגניר-הנותח ַא טימ סיורָאפ ןופ טגרָאזַאב טינ ךיז
 ןענַאטשעג זיא יז ןופ םענייא ןבענ .ןסָאלשעג ןעוועג ןענעז ןטפעשעג

 ייװצ ןפיוק ןליוו רימ זַא ,טגָאזעג םיא בָאה ךיא .רעמיטנגייא רעד

 זדנוא טָאה ,דיי רעזעיגילער ַא ,רעמיטנגייא-טפעשעג רעד .ןעגניר-הנותח

 -ןישודיק ַא ןפיוקרַאפ; : טנקסּפעג ןוא קילב ןפרַאש ַא טימ ןטסָאמעגּפָא

 ַא םתס .טינ סָאד ףרַאד ןַאמ ַא .הווצמ ַא זיא -- הלכ רעד רַאפ לגניר

 ןבָאה רימ ."הלכ רעד רַאפ ,םענייא ןפיוקרַאפ ךייא לעװ ךיא .גנוצוּפַאב

 וצ טימַאב טינ לָאמנייק ךיז ךיא בָאה רימ רַאפ .ןיד םעד ןעמונעגנָא

 .גנוצוּפַאב ַא םתס :טכערעג ןעוועג זיא דיי רעד .לגניר ַא ןפיוק

 טינ ןעמ טָאה יסקעט ַא .הּפוח רעד וצ ןרָאפעג רימ ןענעז טנװָא ןיא

 טימ סעקשזָארד ךיוא .ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ ןענעז יז .ןעמוקַאב טנָאקעג
 ןטימ בר םוצ ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .ןעוועג טינ ןענעז דרעפ
 סיױו ַא ןיא ןָאטעגנָא ןעװעג זיא יורפ עקיטפנוקוצ ןיימ .ײװמַארט
 ייס ןרישזַאסַאּפ יד ןשיװצ ןפורעגסיורַא טָאה יז ןוא דיילק-הּפוה
 וצ הנותח .,עגנוי יד ,טומ ןבָאה ייז .גנורערַאפ ייס ןוא גנוניוטש
 ןבָאה ןָאגַאװ-יײװמַארט ןיא זדנוא טימ ןעמַאזוצ ,גָאט ַאזַא ןיא וליפא ןבָאה
 דצמ --- הזילע יורפ ןייז ןוא ןיגעב םחנמ -- רעריפרעטנוא יד ןענופעג ךיז

 .טייז ןיימ ןופ --- רעגַאװש רעקיטפנוקוצ ןייז ןוא ןַאטוי דוד ;הלכ רעד
 םרַאלַא ןַא .ןטלַאהרַאפ ךיז ײװמַארט רעד טָאה סַאג-אנשעל ףיוא

 ןיא ןײרַא ןענעז ןרישזַאסַאּפ יד .גנורידרַאבמַאב ַא םעדכַאנ ךיילג ןוא
 -גגעלעג , יד טצונעגסיוא בָאה ךיא .ןעוועג טינ ןענעז סרעקנוב .ףיוה ַא
 יו .טוה ַא ןפיוק ןוא סַאגיַאנלַארָאטקעלע ןיא ןײגוצניײרַא ידכ ,?טייה
 ןזיװַאב בָאה ךיא ?שאר יוליגב הּפוח רעד וצ ןייג ןעמ ןָאק יװַא

 רעד ףיוא ,ּפַאק ןפיוא טוה ַא טימ ,ןַאגַאװ ןבלעז םוצ ןעמוקוצקירוצ

 ,טרעהעגפיוא גנורידרַאבמַָאב יד טַאה ןשיווצ ןיא לייוו ,עיצַאטס רעטייווצ
 ןבָאה ןעיײװמַארט יד ןוא לַאנגיס-סגנוקיאורַאב ַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא'ס
 .ןרָאפ רעדיוו ןביוהעגנָא

 יד ןקישקירוצ ןסייהעג טַאה רע זַא ,טגַאזעג זדנוא טַאה אנהכ ברה

 טַאה ,גָאט ַאזַא ןיא .דוביכ םוצ ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז סָאװ ,ןטרַאט

 רַאנ ןעקנורטעג רימ ןבַאה ןייוו .טרַאט ןייק טינ ןעמ טסע ,טגַאזעג רע
 רימ ןענעז טנװָא ןיא .עינָאמערעצ רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד בילוצ
 .ןידכו תדכ עטַאהעג הנותח זיוה ס'בר ןופ סױרַא

 רעד וצ ןרעקקירוצ ךיז טפרַאדעג ךיא בָאה ןהעש עטלייצעג ןיא
 רעמיצ רעזדנוא ןיא ןייג ."טנעמָאמ, ןופ רעמונ םעד ןבעגסױרַא ,טעברַא
 .גנולעקנוטרַאפ ןופ טכַאנ ַא .טייוו ןעוועג זיא'ס .םעט ןייק טַאהעג טינ טָאה
 -עפַאק ַא ןיא בייוו ןיימ ןעמונעג בָאה ךיא .רעקרַאפ ןיא עיצַאזינַאגרָאזעד
 ןטסילַאנרושז ,רעביירש טימ טקַאּפעג לופ ןעװעג זיא טרָאד .זיוה
 ןענעז ערעדנַא .ןגיוא ערעייז טנפעעג טיירב ןבָאה ייז ןופ ליפ .רעלטסניק

 .טסעומשעג ,עװַאק ןעקנורטעג ,ןסעזעג ןענעז רימ .ןסירגַאב זדנוא וצ וצ
 .טלעטשעגרָאפ טינ ךיז רימ ןבָאה ַאזַא סָאװ ,הנותח ַא

 ןיב ןַײלַא .רעמיצ רעזדנוא ןיא יורפ ןיימ טריפעגקעװַא בָאה ךיא
 ןסיוו וצ טנַאּפשעג ןעוועג ןיב ךיא .עיצקַאדער רעד ןיא קעװַא ךיא
 .רוטנעגַא יד ןופ ןרָאװעג ןטלַאהרעד ןענעז סָאװ ,סעיינ יד

 ַא ןענופעג םיא ךיא בָאה "טנעמָאמ, ןופ זיוה ןיא קידנעמוק
 טינ ןענעז ןטייז עכעלרעניא .טיירג ןעוועג טינ זיא ךַאז ןייק .םענעזָאלרַאפ
 ןייא רָאנ .טײצ רעד וצ םעד רַאפ טגרָאזעג טינ טָאה רענייק .ןעוועג
 בָאה ךיא .טעברַא רעד וצ ןעמוקעג ןענעז טסינישַאמ ןייא ןוא רעצעז
 .ןעגנוגנידַאב יד טָא ןיא ךיוא עבַאגפיוא ןיימ ןריפוצסיוא ןסָאלשַאב

 יד ןענעיל וצ ידכ ,רָאטקַאדער ןופ רעמיצ ןיא ןיירַא ןיב ךיא
 עלַאמרָאנ ןיא .ןרוטנעגַא יד ןופ ןרָאװעג ןטלַאהרעד ןענעז סָאװ ,תועידי
 זיולב ןטייז רעקילדנעצ ליפ ןעמוקנָא העש רעד טָא וצ זיב ןגעלפ געט
 ,טפָאהעג בָאה ךיא ."טַאּפ, רוטנעגַא-ןפַארגעלעט רעשיליוּפ רעד ןופ
 ,זיײװנּפָארט ןעמוקעגנָא ןענעז ייז רעבָא ,תועידי ןעמוק ךָאנ ןלעװ סע זַא
 טכַאנ רעד ןופ ךשמ ןיא .עטלייצעג זיולב ,תוקספה ערעסערג ץלַא טימ
 ןיא ,ךרעב ,ןטייז 200 טָאטשנָא ,תועידי 27 רָאנ ןעמוקעגנָא ןענעז
 -ַאגרָא ןַא יו ןליוּפ זַא ,טליפעג שוריפב בָאה ךיא .טכַאנ רעכעלנייוועג ַא
 .ץלַא ןיא סָאַאכ ַא .טססוג הנידמ עטריזינ

 .ןטייז ייווצ ןיא רָאנ גנוטייצ יד ןבעגוצסיורַא ןסָאלשַאב בָאה ךיא
 .גנונעפָאה ַא ןפורעגסיורַא טָאה סָאװ ,ענייא ןעוועג זיא תועידי יד ןשיוצ
 ,רָאטַאטקיד ןשינעילַאטיא םעד ,ינילָאסומ ןגעוו טליצרעד טָאה יז
 -- ןליוּפ ןוא דנַאלשטייד -- םידדצ יד וצ טעדנעוװעג ךיז טָאה רעכלעוו
 ַא ןעניפעג ןגעוו ןעלדנַאהרַאפ ןוא המחלמ יד ןלעטשוצּפָא ףור ַא טימ
 .ןעמעלבָארּפ-טיירטש יד ןופ גנורילוגער

 ,טציא ףור םעד ןפרַאװּפָא טעװ דנַאלשטייד זַא ,רָאלק ןעוװעג זיא'ס
 ןוא דנַאלגנע ןעוו ןוא ,ןליוּפ ןיא ןעגנורדעגנירַא ףיט זיא יז ןעװ
 ךיא בָאה ןגעווטסעדנופ .ריא ןגעק המחלמ טרעלקרעד ןבָאה ךיירקנַארפ
 .ּפָאק ןקידנכערּפשטנַא ןַא ןבעגעג ריא ןוא העידי יד טליײטעגסיוא
 ךיור ןיא ןרָאװעג ןשָאלרַאפ לענש זיא סָאװ ,גנונעפָאה ןופ קנופ ַא ךָאנ
 .סעבמָאב יד ןופ

 עקידרעטייוו ןענישרעד ןענעז רעמונ ןקיזָאד ןכָאנ יצ ,טינ סייוו ךיא
 סופוצ גָאטרַאפ טרעקעגקירוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו ."טנעמָאמ, ןופ ןרעמונ
 ןענופעג ךיא בָאה ,רעטעמָאליק עכעלטע ןופ קחרמ ַא ,רעמיצ ןיימ ןיא
 סָאד זַא ,טרעהעג טינ ללכב טָאה יז .ףָאלש ןפיט ַא ןיא יורפ ןיימ
 ַא ןופ ּפַאלק ןקידנטכינרַאפ ןרעטנוא ןלַאפעגנייא זיא זיוה עקיאייברעד
 .עיצַאיװַא רעשטייד רעד ןופ ףירגנָא-ןגרָאמ ַא תעב ,עבמָאב

 ןבלעזמעד זַא ,טליײטעגטימ ןוא ףָאלש ןופ טקעוװעגפיוא יז בָאה ךיא
 .חרזמ ןייק .םורד ןייק .טינ סייוו ךיא ? ןיהוװ .עשרַאװ רימ ןזָאלרַאפ גָאט
 .לארשי-ץרא ןייק ןעמוקנָא :ליצ רעד

 יּפעס ןט-7 םעד .הנותה רעזדנוא ךָאנ סנגרָאמוצ ,טכַאנ עבלעז יד
 ייוצ ןעװעג ןענעז רימ .געוו ןיא סױרַא רימ ןענעז ,גָאטרַאפ רעבמעט
 ןבָאה רימ .ןיגעב הזילע ןוא םחנמ ןעװעג ןענעז זדנוא ץוח :רָאּפ
 ןוא רענעמ יד ןגָארטעג ןבָאה ייווצ .קעז-קור יירד ךיז טימ ןעמונעג
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 יד ףיוא ןרָאװעג טגיײלעגפיורַא זיא קַאז-קור ןטירד םעד ןגָארט סָאד
 .ןסייררעביא טימ ,ןעיורפ יד ןופ סעציײלּפ

 רעבָא ,קירעיורט .עזייר-הנותח ַא ןעװעג סָאד זיא זדנוא רַאפ
 ןעוו ,1941 רַאונַאי ןט-8 םעד טקידנערַאפ ךיז טָאה יז .טנַאסערעטניא
 -שאר ןיא ,לארשי-ץרא ןופ ןדָאב םעד ןטָארטַאב ןבָאה סיפ ערעזדנוא
 .הרקנה

 סָאד רעבָא .ךשמה ַא טַאהעג טָאה יז ?טקידנערַאפ ךיז יז טָאה
 .קרּפ ןרעדנַא ןַא וצ ןיוש טרעהעג

 ַא ןיא טבעלעגפיוארעדיוו טָאה ,גנוטייצ ַא יװ ,אפוג ?טַאט יד;

 רָאמ ךילעי ןתנ

 יד ןעמוקעגפיוא זיא'ס ןעוו ,1945 רָאי ןיא .עגַאלפיוא רעשיערבעה
 רַאפ טנורגרעטנוא-י'חל ןופ געװ םעד ןרעלקוצפיוא טייקידנעווטיונ
 ,גנוטייצ ַא ןבעגוצסיורַא ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,דנַאל ןיא ןסַאמ עטיירב יד
 רעד ןיא ןוא טָאטש ןיא טנעװ יד ףיוא ןרעוװ טּפעלקעגפיוא לָאז סָאװ
 ליפ ןיא ךעלטסעק-טסָאּפ ןיא ןרעוו טלייטעגרעדנַאנופ לָאז ןוא ,הבשומ
 ןוא ןרענעש .ןרעקיסַאּפ ןייק ןענופעג טינ בָאה ךיא .ןרַאלּפמעזקע
 ."טַאט יד, ןופ לעלַארַאּפ רעשיערבעה רעד יװ ,ןעמונ ןרעלופטכַארּפ
 :ןבעגעג ןעמָאנ ַא יז בָאה ךיא

 ."ש ע מ ה;



 םערע השמ

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא גנוטייצ-רעטעברַא
 ײטרַאּפ רעד ןופ ןַאגרָא רעד יוװ ,1918 רעבמעווָאנ ןיא

 רעד ףיוא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ."ןויצ-ילעוּפ ,
 ןַאגרָא רעד ןעוועג יז זיא ץנערעפנָאק רעניוו

 זיא גנוטייצ יד ."עקניל --- ןויצ-ילעוּפ , ןופ
 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןענישרעד

 רעד ןופ טַאטלוזער ןיא גנוטכינרַאפ ןוא ןברוח סָאמ ןעצ יד ןופ
 ,עיצַאנ רעשידיי רעקידנדייל רעד ןלַאפעגוצ ןיינ זיא טפַאשרעה-רעלטיה
 ןופ ןברוח רעד רעדיוש רעלופ ןייז ןיא סױרַא ךיז טבייה םעד ןיא ןוא
 זיא ןוא לצרָאװ ןטימ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא זיא סָאװ ,םוטנדיי ןשיליוּפ
 .ןענַאטשעגפיױא טינ רעמ ןיוש

 ענעסָאלשעגּפָא ןייק ןַארַאפ טינ רעבָא ןענעז עטכישעג רעד רַאפ
 טסליוו וד ביוא ןוא .עיפַארגָאעג ןיא טינ ןוא טייצ ןיא טינ :םימוחת
 וצ ךיז טפַארק ןוא חוכ טּפעשעג טָאה םוטנדיי סָאד טָא ןענַאװ ןופ ןסיוו
 ןופ עסערּפ רעד וצ יג ,טייצ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד טימ ןטסעמרַאפ
 -געט-גָאט ןופ ףמַאק םעד טלגיּפשעגּפָא טָאה סָאװ עסערּפ יד ,געט ענעי
 ןעגנולכיורטש ענייז ,ןשינעלגנַאר עכעלטפַאשלעזעג ענייז ,ןבעל ןכעל
 ןוא ןעמיורט ענייז ,ןעגנוביולג ןוא ןעגנונעפָאה ענייז ,ןטייקטריוורַאּפ ןוא
 עריא ןוא גנוטייצ עדעי ,גנוברַאפַאב ריא ןוא גנוטייצ עדעי .סעיזוליא
 רעד -- "גנוטייצ-רעטעברַא; יד ןעוועג ךיוא זיא ַאזַא ,םידיסח-רענעייל
 ןצנַאג ןופ טשרעוצ .עקניל--"ןויצ-ילעוּפ, גנוגעװַאב רעד ןופ ןַאגרָא
 רעד ןופ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ,רעטעּפש ןוא "ןויצ-ילעוּפ, ןכעלטייהנייא
 .עקניל---"ןויצ-ילעוּפ ,, ןופ -- ץנערעפנָאק רעניוו רעד ףיוא גנוגעוװַאב

 ?גנוטייצ-רעטעברַא, רעד ןופ הפוקת-סנבעל יד

 ,1918 רעבמעווָאנ ןט-14 םעד ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע רעד
 -רעבָאטקָא רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ רָאי ַא ,דנַאלשטייד ןופ הלּפמ רעד ךָאנ

 ?גנוטייצ-רעטעברַא;

 לבבורז בקעי

 ײטרַאּפ רעד ןופ רעריפ

 טכליהעגּפָא ןבָאה ןצילב ןוא ןרענוד עריא סָאװ ,דנַאלסור ןיא עיצולָאװער
 -לעזעג ןוא עשיטילָאּפ סָאד ןטינשעצ ןבָאה ןוא טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא
 ןופ בייהנָא םייב ןיוש ,טרפב ןשידיי ןופ ןוא ללכב ןבעל עכעלטפַאש
 .טייקידנעטשבלעז רעטיײנַאב סנליוּפ

 ןרָאװעג טריקסיפנָאק "גנוטיײצ-רעטעברַא; יד זיא לָאמנײא טינ
 טָאה ןוא טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשעג ,טכַאמ רעד ןרוד
 ןיא ןרָאװעג טמוטשרַאפ זיא יז זיב ,ןעניישרעד ריא טיינַאב רעדיו
 -וקָא רעשיצַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ,1929 רעבמעטּפעס
 ךעלטעטש עקילָאצליפ עלַא ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא גנוטייצ יד .עיצַאּפ
 עריא טכַארבעג טָאה ןוא לקניוו ןפרָאװרַאפ ןדעי ןיא ,בושי ןשידִיי ןופ
 ןופ גנוצַאשּפָא ריא ,גנוגעווַאב רעד ןופ טרָאװ סָאד רענעייל רעטנזיוט
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 םוטנדיי ןשיליוּפ ןיא ,דנַאל ןיא ,טלעוװ רעטיירב רעד ףיוא ןשינעעשעג יד
 .םיבושי עשידיי עלַא ןיא ןוא

 ןעמונרַאפ גנוטייצ רעד ןיא טָאה ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןוא ןרעדנוזַאב ַא
 ןופ גנַאלקּפָא רעד .חסונ םענעי טיול ,עניטסעלַאּפ -- לארשייץרא
 יד ,ןפמַאק עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ יד ,לארשי-ץרא ןיא ןבעל
 יד ןופ ּפָארַא טינ ןענעז ,דנַאל ןיא ןעיוב ןוא ןפַאש ןופ ןעגנואימַאב
 טלדנַאװרַאפ ךיז "גנוטייצ-רעטעברַאק יד טָאה ךיג רָאג .ןטייז-סגנוטייצ
 בושי רעשידיי רעד יװ .גנוגעװַאב-טלעוו רעד ןופ ןַאגרָא ןלַארטנעצ ןיא

 יד ךיוא זיא ,םוטנדייטלעװ ןופ ץרַאה סָאד ןעװעג זיא ןלױוּפ ןיא

 ןַאגַאז אנכש

 גנוטייצ רעד ןופ רעטייל

 ןיא עירעטרַא עקידעבעל יד ןעוועג םוטנדיי ןשילױוּפ ןופ עסערּכ
 טָאה "גנוטייצ-רעטעברַאא .תוצופת עלַא ןופ זיירקמוא-טולב ןקיטסייג
 עקיטסייג רעייז טנַאה רעטיירב ַא טימ רענעייל עריא רַאפ טלעטשעגוצ
 -ידנעטשבלעז ןופ טייקיעפ יד טפרַאשרַאפ ןוא טקיטומרעד טָאה ,זייּפש
 ןעמעלבָארּפ וצ גנולעטש ןופ ןוא קיטירק ןופ שוח םעד ,הבשחמ רעק
 ןופ ןטרעװו יד וצ רענעיײל יד טרעטנענרעד טָאה ,ןשינעעשעג ןוא
 ןבעגעג ןוא סנקור ערעייז ןכילגעגסיוא טָאה ,םזילַאיצָאס ןוא םזינויצ
 רעייז טימ ףמַאק ןשיגָאלָאעדיא םוצ רעוװעג סָאד טנעה ערעייז ןיא
 .רענגעק

 ןופ ,רענעייל ענייז ןופ ןרָאװעג טזײּפשעג ךיוא זיא גנוטייצ יד
 לָאמטּפָא-- ןרָאװעג טקישעג ריא וצ ןענעז סָאװ ,ןצנעדנָאּפסערָאק יד
 .בושי רעייז ןיא ןבעל ןגעוו בור סָאד ,תורוש עטַאװעּפָארכ ,עטלייצעג ןיא
 עטייוו ןשיווצ קירב עקידעבעל יד ןעוועג ןענעז ןצנעדנָאּפסערָאק יד טָא
 רעד ןופ ןכייצ-ןעק רעד .ךיז וצ טנעָאנ ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,םיבושי
 ןימ ַא ןליפ וצ זיב טייקשירבח יד -- עקניל "ןויצ-ילעוּפ , גנוגעווַאב
 ,גנוטייצ רעד ןיא קורדסיוא ןלופ ןייז ןענופעג טָאה ,"טייקידהחּפשמ;

 םערע השמ

 ?הומ םעד ןעקנעווש, טימ ןעמונרַאפ טינ לָאמנײק ךיז טָאה עכלעוו
 ןענעז ןריט עריא ."שדקו האר הזכ; חסונ ןטיױל ןעגנורעלקרעד טימ
 -נָאק וצ טפַאשרענגעק ראפ ןוא קנַאדעג ןדעי רַאפ ןפָא ןעוועג קידנעטש
 .גנוגעװַאב רעד ןופ תודוסי יד יירט קידנביילבראפ ,טײקלענָאיצנעװ

 גנוטייצ רעד ןופ רעקיטלאטשעג יד

 ,רענדער  ַא .גנוגעוװַאב רעד ןופ ןובירט רעד --- לבפורכז בקצי

 רָאדַאסַאבמַא רעד .ןוילע דסחב רעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא טסילַאנרושז

 סעקלַאּפַאר-רינ םוחנ
 ײטרַאּפ רעד ןופ רעקיטערַאעט

 "גנוטייצ-רעטעברַא,, ןופ רַאטקַאדער

 .טײקטַײרּפשעצ רעשידיי רעד ןופ רעדנעל עלַא ןיא גנוגעװַאב רעד ןופ
 עשיטסיצילבוּפ ןוא עשירַארעטיל ַא ךיז רעטניה טזָאלעגרעביא טָאה
 ללש ןטימ ,טײקכײר ריא טימ גנוניטש סױרַא טפור סָאװ ,עפש
 ןטיירב ןיא טרירטנעצנָאק ךיז רע טָאה רקיעב רעבָא .סעמעט עריא ןופ
 -שדוק, ןייז טימ ןוא םוטנדיי-טלעוו ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןופ "שזַאזייּפ,
 .תוצופת יד ןוא לארשי:ץרא ,יוב ריא ןוא לארשי-ץרא :"םישדקה
 לבבורז זיא הרות סוָאכָארָאב .ב ןופ סרערעלקפיוא עטסערג יד ןופ
 גנוגעוװַאב רעד טימ רערַיפנָא יד ןופ ,רעזייוו-געוו ַא ןוא גיהנמ ַא ןעוועג
 ןיהּוװ ,לארשי-ץרא ןיא ןוא דנַאלסור ןייא ,ןרָאװעג ןפַאשעג זיא יז טניז
 ביבא-לת ןיא ןברָאטשעג זיא .ןעגנורעדנַאװ ךָאנ ןעמוקעגקירוצ זיא רע
 .המחלמ רעקיגָאט-סקעז רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ גָאט ַא

 ןופ חילש רעיירט ןוא רעסיורג רעד --סעקלַאפַאר-רינ םוחנ
 .טבעלעגרעביא טָאה יז סָאװ ,תופוקת עשימרוטש עלַא ןיא גנוגעוו {ב רעד
 ,גנוגעווַאב-טלעוו רעשיטסינומָאק רעד טימ ףמַאק ןיא רעגָאזטרָאװ ריא
 רעפרַאש ַא .עקניל "ןויצ-ילעוּפ, ןופ רעקיטערָאעט רעד ,ןרעטנַימָאק ןטימ
 ןרָאלק ןטושּפ ןטימ שטנעמ רעד קיטייצכיילג ןוא חומ רעשיטילַאנַא



 "גנוטייצ-רעטעברַא

 ןיא דילגטימ ַא ןעוועג זיא .םענייא ןדעי רַאפ ךעלדנעטשרַאפ ,ליטס
 דנַאל ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע יװ םעד ךָאנ .טַארטָאטש רעװעשרַאװ
 גנוגעװַאב רעד ןופ רעייטשרָאפ רענעעזעגנָא רעד ןרָאװעג רע זיא
 רעד ץוח ,ס'תסנכ עלַא ןיא טַאטוּפעד ַא .תודסומ עלַאנָאיצַאנ יד ןייא
 ןרעג ןוא טכַאעג ,עיצידורע טימ טסירוי רעקיניזפרַאש ַא .רעטצעל
 ןיא ביבא-לת ןיא ןברָאטשעג זיא .סעיצקַארפ-תסנכ עלַא ךרוד ןעזעג
 .1968 רָאי

 יד םורַא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה רעכלעװ -- וועל קחצי
 עלַאּפיצינומ ןוא עיצַארעּפָאָאק ,ףמַאק ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ ןעמעלבָארּפ

 רענעק םקעי
 דילגטימ-עיצקַאדער

 ןופ רעדנירג יד ןופ .טַארטָאטש רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא יװ ,םינינע
 -נָאק ןגנע ןַא ןיא ןענַאטשעג זיא רע ."ןרעטש; דנַאברַאפ-טרָאּפּפ
 -ַאיצָאס עשיליוּפ) .ס .ּפ .ּפ טימ ,ןזיירק עשיטסילַאיצָאס יד טימ טקַאט
 -ינַאגרָא ןַא טימ טשטנעבעג .ןעגנולײטּפָא עריא ןוא (ײטרַאּפ עשיטסיל
 ןופ ןטכיש עלַא ןיא ןעגנירדוצניירַא טייקיעפ ןוא טנַאלַאט ןשירָאטַאז
 עיצקַא רעטמירַאב רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד .ײטרַאּפ רעד ןופ םירבח יד
 ןופ גנומיוצרַאפ יד ןכערבוצכרוד ידכ ,לארשי-ץרא ןייק קיטסירוט ןופ
 .ןעמוקַאב טינ ןבָאה גנוגעוװַאב רעד ןופ םירבח יד סָאװ ,ןטַאקיפיטרעס יד
 טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב דנַאל ןיא ןעוועג הלוע זיא רע
 ןוא טייקלענש רעכעלרעדנּוװ ַא טימ דנַאל ןיא טריזיטַאמילקַא ךיז
 ןברָאטשעג זיא .'ב הילע רעד ןופ ןטסיוויטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 .ביבא-לת ןיא

 ןופ חוכ-סיוטש רעד ,טסילַאנרושז ןוא רענדעד ַא--ןעזָאר ףסוי
 עיצקעסוועי רעד טימ רקיעב ,רענגעק יד טימ חוכיוו ןיא גנוגעווַאב רעד
 טגעלפ ,ךעלדנימ יצ ךעלטפירש ,רענייז טירטפיוא רעדעי ."דנוב, ןוא
 עקידלַאװעג ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ רענגעק יד ייב גנונַאּפש ןפורסיורַא

 ש ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה ןעזָאר ףסוי .םירבח יד ייב תובהלתה
 ,ןריזימעלָאּפ וצ טנַאלַאט ןַײז טימ ,טייקיניזפרַאש ןייז טַימ רבד
 ןיז טָאה ,1922 רָאי ןיא ןעוועג הלוע זיא רע .תמא םוצ טייקיירט ןייז
 יד טקיטלַאטשעג ןבָאה סָאװ ,רעריפנָא יד ןופ םענייא ןיא טלדנַאוװרַאפ

 -מעק רעכעלדימרעדמוא ןַא .געוו ןשיטילָאּפ ריא ןפַאשעג ןוא גנוגעווַאב
 .םיּפמ טשרעהַאב ןבָאה סָאװ ןצנעדנעט עשירָאטַאדיווקיל יד ןגעק רעּכ
 .ביבא-לת ןיא ןברָאטשעג זיא

 רעד ןופ תוכ רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד -- ןַאגַאז אנכש
 טריפעג טָאה רעכלעוו ,עטגירקעצ ןשיװצ רעכיילגסיוא ןַא ,גנוגעווַאב

 וועל קחצי

 דילגטימ-עיצקַאדער

 טימ ,טפנונרַאפ ןוא טייקיסעמ טימ ,טנַאה רערעכיז ַא טימ ײטרַאּפ יד
 טָאה סָאװ ,?חסונ-רעדנּוװ, םעד דימת קידנעניפעג ,לכיימש ןקיצרַאה ַא
 ןייז בילוצ רענגעק ךרוד ןעזעג ןרעג .גנוגעוװַאב יד טקינייארַאפ
 ןופ םיגיהנמ יד ןופ .קנַאדעג ןרָאלק ןוא המכח-סנבעל ,טייקכעלביל
 ןייז טימ ןעמוקעגמוא זיא .דנַאטשפיוא ןופ ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ
 .האוש רעד ןיא החּפשמ

 טלַאטשעג עשיטילָאּפ עטלב ַא -- םיובסקוב ןתנ

 עשיטילָאּפ יד ןופ רָאטַאטנעמָאק רעליבַאטס רעד .ײטרַאּפ רעד ןיא

 ןקניל םעד טריטנעזערּפער טָאה ."גנוטייצ-רעטעברַא, ןיא ןשינעעשעג

 יד ןופ רענגעק רעטספרַאש רעד ןעוועג קיטייצכיילג זיא רעבָא ,לגילפ

 .טײקשירָאטַאדיװקיל ןופ ןליצַאב יד ןגָארט סָאװ ,ןגיינּפָא ?עשישטַאקניל,

 ץַאזנגעק ןיא ,טריפרעד םיא טָאה גנוסַאפפיוא עשיטסילַאמיסקַאמ ןייז

 ןריטּפעצקַא וצ ,ערעדנַא ליפ דצמ גנואיצַאב רעקיטכיזרָאפ רעד וצ

 .1936 רָאי ןיא ןיוש הנידמ עשידִיי ַא יו לארשי-ץרא ןופ קנַאדעג םעד

 -טלעװ רעד ףיױוא טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,רעד ןעוװעג סָאד זיא רע

 חסונ םעד שוריפב ןלעטשוצטסעפ גנוגעװַאב רעד ןופ ץנערעפנָאק
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 ."רעטנעצ ןלַאירָאטירעט, םענעמונעגנָא ןופ טרָא ןפיוא "הנידמ עשידיי;

 .ןעזלעב-ןעגרעב ןיא ןעמוקעגמוא זיא
 ןוא רעקירָאטסיה עשידיי עטסערג יד ןופ -- רעּפיש קחצי

 ןגעװ ןעגנושרָאפ ענייז טימ גנוטייצ יד טרעכיײרַאב טָאה .ןגָאלָאיצָאס

 עטפיטרַאפ טימ ,ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנורעדנע עכעלטפַאשלעזעג יד
 -ילשעג ַא ןיא רענעייל םעד ןרָאװעג טגנַאלרעד זיא ץלַא ןוא ,ןזילַאנַא
 קיטייצכיילג .ליטס ןכעלדנעטשרַאפ םענייא ןדעי רַאפ ןוא ןרָאלק ,םענעפ
 ,ןטסיצילבוּפ עשיטילָאּפ עּפורג רעטנכייצעגסיוא רעד וצ טרעהעג רע טָאה
 ןוא רעשיליוּפ רעד ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא תיב-ןב ַא ןעוועג זיא ןוא

 םערע השמ
 דילגטימ-.דער
 "גנוטייצ-רעטעברַא,, ןופ
 טעברַא רעקיזַאד רעד ןופ רבחמ

 גנוגעווַאב רעד ןופ ןטָארטעגסױרַא רע זיא טייצ רעד טימ .קיטילָאּפ-טלעוו
 טימ שארב ,ןטסינויצ עלַאקידַאר יד ןופ לגילפ םוצ ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא
 ןטלַאהעגנָא רע טָאה געט עטצעל ענייז וצ זיב רעבָא .ל"ז םיובנירג קחצי
 ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .גנוגעװַאב רעד טימ ןעגנואיצַאב עשירבח עגנע
 .האוש רעד

 ןוא ,םידימלת סרעּפיש .י ןופ -- םולבלעגניר לאונמע
 רעקידעבעל רעד ןעוועג זיא .געוו ןייז טצעזעגרָאפ ןבָאה סָאװ יד ןופ
 רעלערוטלוק ןוא רעכעלטפַאשלעזעג ןייז טימ ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא טסייג
 טינ רע טָאה ,רעקנוב ןיא קידנציז ,גָאט ןטצעל ןייז וצ זיב .טייקיטעט
 ןופ עיגָאלָאריטרַאמ עקידנעלסיירטפיוא יד ןרעדליש וצ טרעהעגפיוא
 ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא סָאװ ,םולבלעגניר .ע ןופ ןובזע רעד .ָאטעג
 זיא .האוש רעד ןגעוו טנעמוקָאד רעטסיירט ןוא רעטסקיטכעמ רעד זיא
 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא החּפשמ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא

 ץילב ןטימ ,גנוגעווַאב רעד ןופ ?דניקרעדנּוװ, סָאד --סירוי .ש .א
 ןבָאה עכלעוו ,רָאמוה ןקיצרַאה טימ טצריװַאב ,ןטירטפיוא ענייז ןופ
 גנוטייצ רעד ןבעגעג ןבָאה ןעלקיטרַא ענייז .רערעהוצ ענייז טּפַאכרַאפ
 .רענעייל יד ןופ םעט םעד ןריניפַארסיױא םייב רעייטשייב ןסיורג ַא

 לטרַאּפ רעד ןופ ןטָארטעגסױרַא רע זיא טייצ רערעגנעל ַא ךָאנ
 תוחילש ןיא רַיא ךרוד ןרָאװעג טקישעג זיא ,י"אּפמ וצ ןסָאלשעגנָא ךיז
 ןיא לארשי ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא .עקירעמַא-םורד ןיא ,ץראל-ץוח ןייק
 .1971 רָאי

 .רעוט רעשיטילָאּפ רעקידנצנעלג ַא -- םַאדרעטסמַא לואש
 גנוגעװַאב-ןויצ-ילעוּפ רעד ןופ רעריפ ַא ןעוועג רע זיא טייצ עגנַאל ַא
 גנוסַאפפיוא עשיטסיסקרַאמ יד ןעזעג רע טָאה ערעל סווָאכָארָאב ןיא ןוא
 רעד וצ גנורעדיורעד ןזיװעגסױרַא טָאה רע .עגַארפ-ןדיי רעד ןופ
 ןוא םעלבָארּפ ןלַאנָאיצַאנ ןופ עיצַאזירַאגלּוװ ןוא טייקכעלכעלפרעביוא

 לייזרעטעּפ בקעי
 רעטעברַאטימ רעקידנעטש

 "גנוטייצ-רעטעברַא, ןופ

 ןלַאסרעװינוא ןלופטרעוו ַא יו םזיװָאכָארָאב םעד טצַאשעגּפָא טָאה
 ןעװעג זיא רע .עיגָאלָאדַאטעמ רעשיטסיסקרַאמ רעד וצ רעייטשייב
 ןיא ןוא ןרעטנימָאק ןטימ חוכיוו ןיא גנוגעװַאב רעד ןופ חילש רעד
 א רע ."ןרָאװעג ןּפָארטעג; רע זיא תוחילש רעד ןופ גנַאג עמַאס
 זיא ,ןליוּפ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןעייר יד וצ רעבירַא
 ועשיטסינומָאק רעד ןיא עיכרַארעיה רעד ןופ ןציּפש יד וצ זיב ןעגנַאגרעד
 קַאה יד טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה םיא ףיוא ךיוא זיב ,גנוגעווַאב-טלעוו
 ַא יװ ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא רע .ןעגנוקינייר עשיטעיווָאס יד ןופ
 רעשיטסינומָאק רעד ןופ ליפ יו ,שזַאנָאיּפש ןוא טַאררַאפ ןיא רעקידלוש
 .גנוריפנָא

 -בוס ַא ,עּפורג רעד ןיא רעטסגניי רעד -- ינושרג ןושרג
 טָאה רע סָאװ ,ןסיו ןטיײרב ַא טימ שטנעמ רעלעדייא ןוא רעלעט
 טכַארטעגכרוד .ןַאגרָא ריא ןוא גנוגעוַאב רעד ןופ תושר ןיא טלעטשעג
 טוחכ טנַאדעּפ ןוא רימחמ ַא קיטייצכיילג רעבָא ,ןעגנוניימ ענייז ןיא
 רעכעלנעזרעפ ןופ הווצמ יד טכייל ןעמענ ןופ ווּורּפ ןדעי ןגעק הרעשה
 ןעלקיטרַא ענייז ןופ בור סָאד .לארשי-ץרא ןייק הילע --- גנוריזילַאער
 -ַאיצָאס-שיטסיביצ רעד ןופ גנוריזַאב רעד טעמדיוועג ןעוועג ןענעז



 "גנוטייצ-רעטעברַא

 -ומָאק רעד ןיא ןעגנולּפירקרַאפ יד ןגעק קיטירק ןוא עירָאעט רעשיטסיל
 ַא ןעמונרַאפ רע טָאה דנַאל ןיא ןייז הלוע ןטימ .גנוגעװַאב רעשיטסינ
 עריא עלַא ןיא ןוא גנוגעװַאב רעד ןופ ןבעל ןיא טרָא ןלַארטנעצ
 .ביבא-לת ןיא ןברָאטשעג זיא .םילוגלג

 -ילצוּפ רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ -- לייזרעטעּפ בקעי
 רעד ןופ רעטעברַאטימ עליבַאטס יד ןופ ןוא גנוטייצ-טנגוי רעשיטסינויצ
 -גונידַאב עלַאיצָאס ןוא עיצַארעּפָאָאק רַאפ החמומ ַא ."גנוטייצ-רעטעברַא;
 תבהא, ןדנוצעגנָא טָאה רע רעכלעוו ייב ,טנגוי רעד ךרוד טבילַאב .ןעג
 םגה ,י"א ןייק ןעוועג הלוע 1924 רָאי ןיא ןוא .ועמשמכ וטושּפ "ןויצ
 דנַאל ןיא טייקיטעט ןייז ןביוהעגנָא ךָאד רע טָאה ,טנוזעג ןיא ךַאװש
 -עג טינ רע טָאה טייקיטעט רעשיאייטרַאּפ ןייז ןיא .טעברַא רעשיזיפ טימ
 -עגסױרַא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג סָאד זיא רע .טייקדימ ןייק ןופ טסּוװ
 -עג -- "ןויצ-ילעוּפ; ןופ ןעגנולמַאז יד ןבעגוצסיורַא קנַאדעג םעד ןביוה
 ןופ תוחילש ןיא ןרָאפעגסױרַא לָאמ עקינייא זיא רע .ןָאטעג ןוא טגָאז
 טימ גנודניברַאפ יד ןקרַאטשרַאפ וצ ידכ ,ץראל-ץוח ןייק ײטרַאּפ רעד
 .1955 רָאי ןיא ןברָאטשעג .טלעוו רעד ףיוא ןזיירק עשיטסילַאיצָאס

 ןשיװצ עטסערג יד ןופ -- (רעדנַאסקעלַא לבייל לאינד
 ןעועג זיא סָאװ ,רעקנעד ַא .גנוגעװַאב רעד ןיא עלעוטקעלעטניא יד
 ענייז טימ גנוגעװַאב רעד טנידעג ,ןטרעוװ עקיטסיײיג טימ שודגו אלמ
 גָאלָאליפ-רעשרָאפ-ךַארּפש ַא :ןעלקיטרַא עקידנצנעלג ןוא עקיניזפיט
 -עזרעביא רעקידנצנעלג ,ארקמ רעד ןופ רעשרָאפ : םענראפ ןסיורג ַא ןיכ
 רעשיזיפ ייב חוכ ןייז טריבּורּפ טָאה ,1924 ןיא דנַאל ןיא ןעוועג הלוע .רעצ
 גנוריפנָא רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא רע זיא ריא ןופ ןוא טעברַא
 תירבע ןיא ןענַאגרָא עריא רעביא הנוממ ןייז לָאז רע ,ײטרַאּפ רעד ןופ
 -יטנַאדעּפ ַא .ללכב טעברַא-עדנַאגַאּפָארּפ רעד רעביא ןוא ,שידיי ןיא ןוא
 רע טגעלפ ('רבד/ ןיא ןרָאי ליפ) רָאטקערָאק ןוא רָאטקַאדער רעש
 זיא .גנורילומרָאפ ןוא קורדסיוא ,טרָאװ סעדעי ןרילָארטנָאק גנערטש
 .םילשורי ןיא ןברָאטשעג

 ןעייסע ענייז סוו ,רענעק-רוטַארעטיל ַא -- קירע סקַאמ
 עשידיי יד ןיא תולעפתה ןוא גנַאלקּפָא ןקידלַאװעג ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה
 טפנוקוצ עסיורג ַא טגָאזעגסיױרָאפ םיא טָאה ןעמ .ןזיירק עשירַארעטיל
 -ךַארּפש ןוא קיטירק-רוטַארעטיל רעד ןופ ?טנַאװ-חרזמ, רעד ןיא
 ןיא ,דנַאלסור-טעיוװָאס ןיא ןרָאװעג טמירַאב ךיוא זיא רע .גנושרָאפ
 ךיז טָאה רע .רוטלוק רעשידי רעד ןופ הפוקת-ילב רעצרוק רעד
 יד ןעמענרעביא ןוא קסנימ ןייק ןרָאפוצרעבירַא ןגייצרעּביא טזָאלעג
 רעשידיי ןופ ערדעטַאק רעד ףיוא טעטיסרעווינוא ןיא רוסעּפָארּפ
 לרוג ןרעטיב םעד ןטימעגסיוא טינ טָאה רע ךיוא רעבָא .רוטַארעטיל
 ַא ןיא רעדָא הסיפת ַא ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןוא ןעגנוקינייר יד ןופ
 .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 ןופ ןוא טנגוי-װָאכָארָאב רעד ןופ רַאטערקעס -- רענעק בקעי
 -ילעוּפע ןופ ןעעדיא יד טײרּפשרַאפ טָאה .ןַאגרָא ריא ןופ ןרָאטקַאדער יד
 -נטעברַא רעד ןופ טײקמערָא ןופ סרעטנעצ יד ןיא ,עיצילַאג ןיא "ןויצ
 "גנוטייצ-רעטעברַא; רעד ןיא טקילײטַאב ליבַאטס ךיז טָאה .טנגוי רעקיד
 -ָאה ןוא ןטיונ עריא קידנקירדסיוא ,טנגוי רעד ןופ רעגָאזטרָאװ רעד יו

 ןעוועג חילצמ רע טָאה המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ .ןעגנונעכ
 רע זיא רעטלע רעד ףיוא .חרזמ ןטנעָאנ ןכרוד עקירעמַא ןייק ןעמוקוצנָא
 .ביבא-לת ןַיא ןברָאטשעג ןוא דנַאל ןיא ןעוועג הלוע

 עטסרַאברעדנּוװ יד ןופ -- ןַאמלדייא לאומש -- אלומ
 ןָארטַאּפ ןוא רעטָאפ רעד .טַאהעג טָאה גנוגעװַאב יד סָאװ ,ןטלַאטשעג
 .תועינצ ןוא טײקנדײשַאב ןופ לָאבמיס ַא .שזדָאל ןשיטסינויצ-ילעוּפ ןופ
 ,תופיסא ףיוא טנקסּפעג טָאה רעכלעוו רעבָא ,םילכה לא אבחנ ַא דימת
 רעד ןיא רעדָא טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןעגנוציז ןוא ןפערטנעמַאזוצ
 טפנונרַאפ ןצנַאג ןייז טימ ןזייװַאב ךיז טגעלפ רע .עיצקַאדער-סגנוטייצ

 ןעזַאר ףסוי
 גנוטייצ רעד ןופ רעטעבראטימ

 .ןגַארפ עטריצילּפמָאק יד ןופ ףיט רעד ןיא ןעגנירדוצניירַא טייקיעפ ןוא
 -דיוועג טָאה רע ןעמעוו ,גנוגעוװַאב רעד וצ שפנ-תריסמ ןוא טייקיירט ןייז
 טינ טָאה רע .עדנעגעל ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןבָאה ,ןבעל ץנַאג ןייז טעמ
 ןטרעװ עריא ,ײטרַאּפ יד ליײוו ,ןבעל ןכעלנעזרעּפ ןייק ןופ טסּוװעג
 דנַאל ןיא ןעוועג הלוע זיא רע .סנגייא ןייז ןעוועג ןענעז ,ףמַאק ריא ןוא
 ַא יװ ,ןעמונעגרעביא טָאה רע ןוא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ
 ."תימלועה תירבה; ןופ טַאירַאטערקעס םעד ,ךַאז עכעלדנעטשרַאפטסבלעז
 יד טימ גנודניברַאפ יד ןענופעג ןוא ןגעוו עלַא ףיוא טכוזעג טָאה רע
 טרעדנַאװעג ןוא טלדנַאװעג ןבָאה עכלעוו ,ןברוח ןופ עטעװעטַארעגּפָא
 -רעד רעייז רַאפ ןוא םויק רעייז רַאפ טגרָאזעג טָאה ,דנַאלסור רעביא
 וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא ןוא דנַאל ןיא ןברָאטשעג זיא רע .גנוקיטומ
 .םייה ןייז רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,בגנה רמשמ ץוביק ןיא הרובק

 רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רבח ַא -- יקסנָארװ ףסוי
 ,סעמעט עשיגָאלָאעדיא-שיטילָאּפ ףיוא ןעלקיטרַא ןבירשעג טָאה .ײטרַאּפ
 רעד טימ קימעלָאּפ טריפעג ןוא ,עגַארפ-לארשי-ץרא רעד ןגעוו רקיעב

 .עיצקעסוועי
 צ

 זיפ



 סָאװ ,עלַא יד המישר רעד טָא ןיא טּפעשעגסיױא טינ ןבָאה רימ
 טכיױהַאב יז ןבָאה עכלעװ ,גנוטייצ רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה
 ןענעכערסיוא זיולב ןלעוו רימ .טייקנדנובעגוצ ןוא עביל ,טסייג רעייז טימ
 ,ריא ןיא טקיליײײטַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,םירבח ןופ ןעמענ עקינייא
 .ליבַאטס ,רעקינייװ רעדָא רעמ

 טָאה) ,םערע .מ ,יקחצי .י ,שטיװָאמַארבַא .ז :לארשי-ץרא ןופ
 קידנעמוק ,1919 רָאי ןיא ךָאנ גנוטייצ רעד ןיא טעברַאטימ ןייז ןביוהעגנָא
 .א ןוא ווָאקינרעיּפַאּפ .י רעטכיד יד ,ינועמש .ל ,(דנַאלסור-טעיוװָאס ןופ
 ,םיױבטסַאמ לאוי :רעביירש יד ;("השולשה תעבג, ץוביק ןופ רבח) וועל
 ,ןַאמרעש לאלצב :ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ .טיילב-ירופיצ ,ןַאבזיא
 ךָאנ ןעוועג) טַאטשנעזײא ךורב :דנַאברַאפנטַאר ןופ : יקצוביר םהרבא
 ,זיוהנעזָאר עמייל ,(ןליוּפ ןיא טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רבח ַא םעד רַאפ
 רעלגייטש :דנַאלשטיײד ןופ ;רעשיירב גילעז ,ןיוויק המלש ,רעג ריאמ
 :ןַאמדירפ ףסוי :ךיירקנַארפ ןופ ;ורַאב חנ :דנַאלגנע ןופ ;װָאּפרעס
 .ןייטשלעקניפ םייח :עניטנעגרַא ןופ :רעברעוװ שובא : עיגלעב ןּופ

 !דנאפ-יובסיוא ןראפ סע כי הוה ,םירבה
 8 5 8 ראי באט אפפסזפהפהודמאפ

 ללאהניא = בל
 = בזכימ}

 :ןורחַא ,ןורחַא ןוא
 ןעוועג הכוז גנוטייצ יד טָאה ,גנוגעווַאב רעד ןיא גנוטלַאּפש רעד וַאפ

 ,גנוטייצ רעד ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא

 טָאה רעכלעוו ,(רזש .ז) ָאשַאבור ןמלז ןופ גנוקילײטַאבטימ רעד וצ
 ןייז טימ ,טכיל ןרַאברעדנּוװ ןייז טימ ןטייז-סגנוטייצ יד ןטכױלַאב
 רעזייווגעוו ַא -- (ןיטוינַא) םולברַאי קרַאמ ; רעביוצ ןוא םַאלפ ןקיטסייג
 טַאטשיונ ךלמ :הבשחמ רעשיטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא
 ןענַאטשעג ןענעז סָאװ יד ןופ -- ל"דבי סייר לשנַא ןוא ל"ז (יונ 8
 .גנוגעווַאב רעד ןופ טײקצנַאג רעד רַאפ ףמַאק ןופ שארב

 ףמַאק ןשיגַאלַאעדיא ןופ סעמעט יד
 "גנוטייצ-רעטעברא , ןופ

 ײהד ףיוא רעבָא .לָאצ רעד ןיא ליפ ןעװעג תמאב ןענעז יז
 רעד .א :גנוטייצ רעד ןופ םויק רעד ןענַאטשעג זיא תודוסי עלַארטנעצ

 גנוטלַאה עלַאנָאיצַאנ יד ןדימשסיוא סָאד .ב ;לארשי-ץרא ןוא םזינויצ
 רעד וצ גנובערטש יד .ג :ןעניפעג טינ ךיז ןלָאז יז ּוװ ,ןדַיי יד ןופ
 געוו רַיא ןופ טייקנייר יד .,עיצַאזילַאער ריא ,עיזיוו רעשיטסילַאיצָאס
 .ףמַאק-ןסַאלק רעד ןוא

 ,גנוטייצ רעד ןופ רעמונ ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא סע זַא ,טנייש רימ
 הצנ; ןיא טײקרעכיז יד רענעײל עריא רַאפ טכַארבעג טינ טָאה סָאװ
 ןטיינַאב ןופ יוב ןוא גנופַאש ןופ קרעװ סָאד ןוא ,"רקשת אל תונויצה
 יד טַימ ,עיצקעסוועי רעד טימ ,"דנוב; ןטַימ חוכיוו רעד .לארשי-ץרא
 -גָאט סָאד ןעוועג זיא ,"יטרַאּפ-סקלָאפ- רעד טימ ,ןרָאטַאלימיסַא
 -סינויצ רעד ןופ גנוקיטסעפרַאפ יד .גנוטייצ רעד ןופ טיורב עכעלגעט
 דָאירעּפ-"גנַארד ןוא-םערוטש; ןיא קיטקַארּפ ןוא עיגלָאעדיא רעשיט
 .גנוטייצ רעד ןיא וויטָאמ-טיײל רעד ןעוועג זיא ,עיצולָאװער רעד ןופ
 הוכיו רעפרַאש רעד ןרָאװעג טצעזעגרָאפ ךיוא זיא קיטייצכיילג
 ,םזינויצ ןיא ץנערעפיד-ןסַאלק רעד ןגעוו טעג םענַײמעגלַא, ןטימ
 עשידַיי יד ןייטשרַאפ וצ דוסי רעד יו וװוָאכָארָאב .ב ןופ הרות רעד ןגעוו
 רעשיטסינויצ רעד ןופ קילבנָא ןיא ןסעצָארּפ עריא ןוא טייקכעלקריוו
 "רעקלעפ יד ןופ דסח: םעד עגונב סעיזוליא יד ןגעװ ;גנוריזילַאער
 טייקידנעװטיונ רעד ןגעוו :לארשיי-ץרא ןיא גנוריגער-טַאדנַאמ רעד ןוא
 ןשיבַארַא םוצ ןוא ללכב סקניל ןשיבַארַא םוצ גע ַא ןכערבוצכרוד
 .טרפב רעטעברַא

 םעד ןרָאװעג טעמדיוװעג זיִא גנוטייצ רעד ןיא טרָא לַארטנעצ ַא
 ןענישרעד זיא רעמונ ןטשרע ןַיא ןיוש .ןליוּפ ןיא ףמַאק ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי
 רעד ."טכער עלַאנָאיצַאנ ערעזדנוא רַאפ, .לקיטרַא רעטגַאװעג ַא
 -ַארקָאמעד יד, :סעכ ןוא גנורעטיברַאפ טימ רעטנוא טכיירטש לקיטרַא
 ַא טכעלטנפערַאפ טָאה ןילבול ןיא גנוריגער עשיטסילַאיצָאס-שיט
 עטגָאזעגוצ םינימ עלַא ןגעוו טדערעג טרעוװ סע ןכלעוו ןיא טסעפינַאמ
 סָאד ןרָאװעג טנָאמרעד טינ זיא טרָאװ ןייא ןייק טימ רעבָא ,ןטייהיירפ
 טקידלושַאב רעמונ ןטייווצ ןיא ."ןבעל לַאנָאיצַאנ ַא ףיוא ןדיי יד ןופ טכער
 ןגעק עצעה יד; :גנוריגער יקסװעשטַארָאמ-יקסדוסליּפ יד גנוטייצ יד
 ןופ ןַאגרָא רעד) ,?קינטָאבָאר, ץוח ,עסערּפ יד :רעטייװ טרעיוד ןדיי
 .ץלעיק ןיא םָארגָאּפ םעד ,ןדיי ןגעק ןפירגנָא יד טגייוושרַאפ ,(.ס .ּפ .ּפ
 גנוטייצ יד טָאה ױזַא ."גנוקידיײטרַאפ-טסבלעז עשידיי ַא קיטיונ זיא'ס
 טקעדעגפיוא טָאה ,טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא ןעוועג גהונ ךיז
 -רָאפניא ןופ ןטלַאהעגּפָא טינ ךיז טָאה ןוא סעיצַאנימירקסיד ןוא תולווע
 ןשידיי ַא ןגעק גנוצעלרַאפ רעדעי ןגעוו ,טריקסַאמרַאפ יצ ןפָא ,ןרימ
 .בושי

 ןרענָאיצולָאװער ןשיווצ חוכיוו רעד ,םזילַאיצָאס ןופ ןעמעלבָארּפ יד
 רעד וצ גנואיצַאב יד ,םזינוטרָאּפָא ןשיטסילַאיצָאס םעד ןוא םזילַאיצָאכ
 ,"םיטוש םידיסח, ןיא ךיז קידנעלדנַאװרַאפ טינ עיצולָאװער-רעבָאטקָא
 עכעלשטנעמ סָאד ןצעלרַאפ סָאװ סעיניל עשיטילָאּפ ןגעק קיטירק
 יד -- ,ןעמעלַא רעביא ןוא ,הבשחמ רעד ןופ טייהיירפ יד ןוא טכער
 עכעלרעדיוש עטריזינעצסניא יד ןופ הפוקת רעד ןיא גנולסיירטפיוא
 ןענעז סע .גנוטייצ רעד ןופ ןטייז יד טלופרַאפ ןבָאה ,ןסעצָארּפ-יוש



 "גנוטייצ-רעטעברַאג

 סע ןוא עיצולָאװער רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןרָאװעג ןבױהעגסױרַא
 .ןלַאפכרוד עריא ןרָאװעג טליוהרַאפ טינ ןענעז

 הכוז טָאה דנַאברַאפנטַאר ןיא םעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי סָאד
 -פיואמוא ןַא ןופ גנַאג ןיא ,גנוכיירטשרעטנוא רערעדנוזַאב ַא וצ ןעוועג
 ןט-7 ןופ רעמונ ןיא .ןטסינומָאק עשידיי יד טימ חוכיו ןכעלרעה
 רעד ףיוא חוכיוו רעלופ רעד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא 1927 רַאונַאי
 רעד ןופ רעייטשרָאפ יד אקווד ּוװ ,וװָאקרַאכ ןיא ץנערעפנָאק-"דרעזעג;
 טימ טריזימעלָאּפ ןבָאה ,ןירַאל ןוא ןינילַאק .גנוריגער רעשיטעיווָאפ
 ןטנַאלימיסַא עשידיי, יד וצ .עיצַאלימיסַא ןופ םידיסח עשיקעסוועי יד
 -סיוא ךיז טָאה סע יװ ,"שינעטנעקרעד עלַאנָאיצַאנ ןייק טינ ןבָאה סָאװ
 וצ גנובערטש רעד ןיא, :ןינילַאק טהנעטעג טָאה ,ןירַאל טקירדעג
 -רעד עקיטכעמ ַא ךיז טקעלּפטנַא עיצַאזינָאלָאק רעכעלטפַאשטריװדנַאל
 עלַאנָאיצַאנ יד ןטיהוצּפָא ,עקיניזטסּווװַאבמוא ןַא וליפא ןעוו ,גנונייש
 רַאפ טָאה עיצַאזינָאלָאק יד, :טלעטשעגטסעפ טָאה ןירַאל ןוא ,"םרָאפ
 טימַאב סע רע .הנידמ רעשידיי ַא רַאפ ןדָאב םעד ןטיירגוצוצ לַיצ ַא

 רָאנ טזייוורעד ,ןעגנוניישרעד ייווצ יד טָא ןשיװצ ןלייטוצרעדנַאנופ ךיז
 ."עגַארפ-ןדיי רעד ןופ םצע ןיא טשינרָאג טייטשרַאפ רע זַא

 זיא עיצקעסוועי יד ךיוא .ָאטשינ ןיוש ןענעז ןירַאל ןוא ןינילַאק
 .גנוריגער רעשיטעיווָאס רעד ןופ לעפַאב ןפיוא ןעגנַאגעגרעטנוא
 ןופ םוחת ןיא הנידמ רעשידיי ַא ןופ םולח רעד -- ןַאשזדיב-ָאריב
 יד רעבָא .םולח ַא יװ רעמ טשינ ןבילברַאפ זיא דנַאברַאפנטַאר
 ריא ןיא דנַאברַאפנטַאר ןיא ךיוא טייטש עגַארפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי
 ןיא ןלַאפעגכרוד זיא ןקירדוצרעטנוא יז ווּורּפ רעד .םענרַאפ ןצנַאג
 רעיירט ַא .טפנוקוצ רעד ןיא ךיוא לַאפכרוד ַא טרַאװרעד םיא ןוא רבע
 ליפעג ןשידיי ןופ תוררועתה עכעלרעדנּוװ יד --- זיא םעד רַאפ תודע
 .דנַאברַאפנטַאר ןיא רוד ןשידיי ןגנוי םייב

 רעד ןיא "גנוטייצ-רעטעברַאא רעד ןופ טייקרעכיז יד -- תמאב
 טָאה ,גנובעלפיוארעדיוו רעכעלטַאטש ןייז ןיא ןוא קלָאפ ןופ טעטילַאטיוװ
 .טשיױטנַא טינ
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 דרַאפס .ד

 ןלױּפ ןיא גנוטייצ עשידיי עכעלגעט עשיטסינומָאק עקיצנייא יד
 ."רניירפ, רעד ןעוועג זיא תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ

 ןטנַאקַאב ןכרוד ןבעגעגסיױרַא ןרָאװעג גנוטייצ יד זיא לעיציפַא
 ךרוד ןרַאװעג טציטשעג זיא יז רעבַא ,ןיקצעלק סירַאב רעגעלרַאפ ןשידיי

 עיצקַאדער רעד ןיא .ײטרַאּפ רעשיטסינומַאק רעשילױוּפ רעד
 עטריטנעירָא-קניל ייר ַא טקילײטַאב ךיז ןבָאה יידניירפ , ןופ

 .שארב יקסווַאדָאלַאמ עידַאק ןוא ענזיצַאק רעטלַא טימ רעביירש עשידיי
 1934 לירּפַא ןטס20 ןופ ןענישרעד זיא 'ידניירפ , רעד

 ,19235 ץרעמ ןטס28 םעד זיב
 .טכַאמ רעד ךרוד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ יד ןעוו

 לירּפַא ןט20 ןופ) ןענישרעד זיא "דניירפפ, גנוטייצ עכעלגעט יד
 -נעצ ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא (19235 ץרעמ ןט28 םעד זיב 4
 -יטסינומָאק רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םייב ָארויב ןשידיי ןלַארט
 ןשיװצ קָאלב ַא ןופ רעטסומ ןשיטעיווָאס ןטיול ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ רעש
 םרָאפטַאלּפ עשיטילָאּפ-שיעדיא יד .עשיאייטרַאּפמוא ןוא ןטסינומָאק
 טפרַאדַאב טָאה לעטשנעמַאזוצ רעלַאנָאסרעּפ ריא ןוא גנוטייצ רעד ןופ
 ,גנוטייצ עוויסערגָארּפ-שיאיײטרַאּפמוא ןַא ןופ קורדניא םעד ןפַאש
 ןגעו גנורעלקפיוא ןוא עיצַאמרָאפניא עוויטקעיבָא ןַא טיג עכלעוו

 רעשידיי-טשינ ןוא רעשידיי רעד ןיא ןעמעלבָארּפ ןוא ןשינעעשעג עלַא
 -גטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןסערעטניא יד טקידייטרַאפ ןוא טלעוו
 ןיא שטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא ןשידיי ןופ ,ץנעגילעטניא רעקיד
 .ןליוּפ

 -טימ יד ךרוד טימַאב ךיז גנוטייצ יד טָאה קיטקַארּפ רעד ןיא
 ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעװ ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעדילג
 -סינימדַא רעד ןיא יײס עיצקַאדער רעד ןיא ייס ,טייהרעמ רעד ןיא
 רעד) ןעמרָאפ עטרעיילשרַאפ ענעדישרַאפ ןיא ןריגַאּפָארּפ וצ ,עיצַארט
 ןופ ןעגנולעטשנייא יד (תועידי ענעבילקעגוצ קירעהעג ךרוד רקיע
 -לעזעג ,ןשיטילָאּפ ןופ ןטיבעג עלַא ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד
 ןיא ןוא ןליוּפ ןיא טייצ רענעי ןופ ןבעל ןשימָאנָאקע ןוא ןכעלטפַאש
 -ייצ רעד ןופ קיטסיצילבופ רעד ןיא סעמעט עקידרקיע יד .לנַאלסיוא

 ?ךניירב בנוטייצ עכעלגעט יד

 ענזיצַאק רעטלַא

 גרוטַאמַארד ןוא רעביירש
 גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער-ףעש

 -- ןעוװעג ןענעז ,ןענַאטשטנַא ךעלטנגייא זיא יז עכלעוו בילוצ ,גנוט
 רעד ןשיװצ סַאג רעשידיי רעד ףיוא טנָארפ-סקלָאפ ַא ןופ ןפַאש סָאד
 -לַא ןוא ןשילוּפ ןגעק ףמַאק רעד ,טפַאשרעטעברַא ןוא ץנעגילעטניא
 ןופ עיגָאלָאעדיא רעד ןגעק ןבעל ןשידיי ןיא ןוא םזישַאפ םעניימעג
 -גטַאר ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןבײהסױרַא סָאד ,םזינויצ ןוא "דנוב;

 ןייז ןופ טיבעג םעד ףיוא סרעדנוװזַאב ןוא ןטיבעג עלַא ףיוא דנַאברַאפ

 : .קיטילָאּפ-ןטעטילַאנָאיצַאנ

 טלוב ןוא עשיטסישַאפיטנַא עשידיי ַא ןעװעג זיא "דניירפ, רעד

 ןָא טכיירגרעד טָאה עכלעוו ,ןליוּפ ןיא גנוטייצ עשיטסינומָאקדָארּפ

 .ןרעמונ 221 סייררעביא

 -ףעש) ענזיצַאק רעטלַא ןופ ןענַאטשַאב זיא עיגעלָאק-עיצקַאדער יד
 דוד ר"ד ,קרַאמ רעב ,יקסוװוָאדָאלַאמ עידַאק ,וועל החמש ,(רָאטקַאדטר



 "ךניירפ , גנוטייצ עכעלגעט יד

 .ַא ,(רַאטערקעס-עיצקַאדער) טריבלע ןמלז ר"ד ,דרַאפס
 .רעטכיר דוד ןוא

 קלַאפ ,ןירג עשטלימ ,ךָארבדלָאג .י ,יקצילֶא ךורב : רעטעברַאטימ
 ,ליזיימ ןמחנ ,ןיוועל השמ ,יקסווערָאמ םהרבא ,רעלעה םניב ,ןרעּפלַאה

 ,ןיזייר לבייל ,ןיזייר ןמלז ,יַאטיק .י ,גרעבנעטלַאפ השמ ,רעכַאמצימ דוד
 .א .א קישזריש ףלָאװ ,ןיזייר לואש

 -- שטיװָאבוקַאי .ש ,רעטכיר דוד -- ןיבייל .ד :ןעמינָאדװעסּפ
 .ד ,קרַאמ רעב -- ןידע .מ ,שטיװָאנַארַא .ב ,ןיוועל (המלש) השמ
 .טריבלע ןמלז -- .ע .ז ,דרַאפס דוד -- ןיװַאר

 ןופ ,סעגַאלפיוא ייוצ ןיא ךעלגעט ןענישרעד זיא גנוטייצ יד
 -נעצ רעד ךרוד טריקסיפנָאק ןרָאװעג ךעלגעט טעמכ זיא ענייא עכלעוו
 .ןסָאלשעג ןרָאװעג ןצנַאג ןיא זיא יז זיב ,רוז

 רעטנַאקַאב רעד ןעװעג זיא גנוטיײצ רעד ןופ רעבעגסױרַא רעד
 רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד ןוא ןיקצעלק סירָאב רעגעלרַאפ
 .ןהָאק .י -- רָאטַארטסינימדַא ןוא

 עקרויּפעשּפ

 ןיא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 טשינ זיא רע ,לָאר ערעדנוזַאב ַא טליּפשעגּפָא "דניירפ,, רעד טָאה ןליוּפ
 .גנוטייצ עשיטסינומָאק עלעיציפָא-טשינ רעדָא עלעיציפָא ןייק ןעוועג
 -עג ןוא ןטסינומָאק יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא זיולב ןעוועג זיא רע
 -רעגריבניילק רעד ןופ עירעפירעּפ רעד ןיא ןקריוו וצ ליצ םעד טַאה
 -מוא רעד בילוצ ,ךָאד .טַײקמערָא ןוא ץנעגילעטניא רעשידיי רעכעל
 -ינומָאק עריא ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ עגַאל רעלַאגעל
 יװ לָאמניײא טשינ טנידעג "דניירפ רעד טָאה ,ןטיײקירעװש-עיצַאק
 -נייא עשיטסינומָאק ןכָארּפשעגסיױא ןופ רעגָארטרעביא רעטקעריד רעד
 רעדילגטימ עשידיי יד וצ לַאירעטַאמ-עדנַאגַאּפָארּפ ןוא ןעגנולעטש
 .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ

 עיצקַאדער רעד ןופ לעטשנעמַאװצ םעד ןופ ןעז וצ זיא סע יװ
 -יוא ןוא עכעלרעניא יד ןופ ךיוא יװ ,עיצַארטסינימדַא רעד ןופ ןוא
 לעמרָאפ רָאנ טשינ ,ןעוועג "דניירפ, רעד זיא ,רעטעברַאטימ עכעלרעס

 .ןשאג 1ט ייד

 -יײצ "עשירעפיולטימ, ַא זיולב ,שיטקַאפ ךיוא רָאנ ,טכַאמ רעד יּבגל
 ןענעכער טזומעג ךיז טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,ַאזַא טסייה סָאד ,גנוט
 ףיוא ןייגנייא ךיוא ןלַאפ ליפ ןיא ןוא עשיאייטרַאּפמוא יד טימ ךיוא
 היי ןופ טיבעג םעד ףיוא ,ךיז טייטשרַאפ ,רקיע רעד -- תורשּכ
 יא יצ ,עשיטילָאּפ עלעיפיצנירּפ זיא'ס עכלעו ןופ טשינ ןוא
 שרעטנוא ןרָאװעג גנוטייצ יד זיא םייהעג ןיא .ןגַארפ עשיגָאל
 א גנומָאק רעד ןופ ,לעיסנַאניפ ךיוא רָאנ ,שילַארָאמ זיולב טשינ
 ניפ ןיא לוע-רקיע םעד טָאה לעיציּפָא רָאנ .ןליוּפ ןיא ייטרַאּפ
 ,רעגעלרַאפ רעשידיי רעטסּוװַאב רעד ןגָארטעג טכיזניה רעל
 -רעד זיא "דניירפא רעד סָאװ ,טייצ בור'ס טָאה רעכלעוו ,ןיקצעלק
 -ער ןיא גָאט ןדעי ןעמוקעג רעלוגער ןוא עשרַאװ ןיא טניווועג ,ןעניש
 רעהפיוא ןָא ןעוװעג זיא 5 עלרָא ףיוא לַאקָאל רעד שטָאכ ,עיצקַאד
 טָארדעג עגר עדעי טָאה סע ןוא ײצילָאּפ-םייהעג רעד ןופ טכַאװַאב
 "?רעקיטַאּפמיס, ַא ןעוװעג זיא ןיקצעלק סירָאב .טריטסערַא ןרעוו וצ
 ןוא רָאטקַאדער .טנַארַאפ רעד .גנוגעווַאב רעשיטסינומָאק רעד ןופ
 תוכייש םוש ןייק גנוגעװַאב רעד טימ טָאה ,ןהָאק .י ,רָאטַארטסינימדַא
 עכעלטפעשעג ענייז סָאװ ,ךעלריטַאנ רעבירַאד זיא'ס .טַאהעג טשינ
 יד טימ טנַאה-ײב-טנַאה טשינ ןעגנַאגעג לָאמליפ ןענעז ןגַאלשרָאפ
 -עג ךיז טָאה "תוסרוקיפא, רעמ ךָאנ .ײטרַאּפ רעד ןופ ןסערעטניא
 ,אפוג רָאטקַאדער-ףעש רעד לכ-םדוק .עיצקַאדער רעד ןיא טעטסענ
 ,ענזיצַאק רעטלַא טסיאייסע ןוא גרוטַאמַארד ,רעטכיד רעטסּוװַאב רעד
 ןייק ןפרַאװרעטנוא טנָאקעג טשינ רוטַאנ ןייז טיול ךיז טָאה רעכלעוו
 ענייז ןוא ןעגנולעטשנייא עטריטקיד םוש ןיײק ןוא ןילּפיצסיד םוש
 רעייז ןענעז סעמעט-רוטלוק וליפא ןוא עשיטילָאּפ ףיוא ןעלקיטרַא
 .םידדצ עדייב רַאפ "ףירט; ןעוועג טפָא

 -עטיל, רעד ןופ ןירָאטקַאדער יד ןעוועג זיא ?ןטלַאהעגסיוא , רעמ
 סָאד .יקסווָאדָאלַאמ עידַאק ןירעטכיד עטסּוװַאב יד ,"טייז רעשירַאר
 עקיסייב ןוא עקיניזפרַאש עריא סָאװ ,רַאפרעד זיולב ןעשעג זיא
 -ייא ןגעק ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,"דנוב , ןגעק ןעלקיטרַא עשימעלָאּפ
 -טנַא קידנעטשלופ טיצ רענעי ןיא טָאה ,'דנוב, ןופ רעריפ עקינ
 עשירַארעטיל ןיא ,ןגעקַאד .ײטרַאּפ רעד ןיפ גנולעטש רעד ןכָארּפש
 -רַאּפמוא ערעדנַא עלַא ןגיטשעגרעביא תוסרוקיפא ריא טָאה ןגַארפ
 -טימ, ןוא רעײטרַאּפ יד ןשיװצ םיסוסכס יד .רעטעברַאטימ עשיאייט
 -קעס רעשיטסינומָאק רעד ןרעדלימ טווּורּפעג לכ-םדוק טָאה "רעפיול
 ר"ד רעקיטירק-רוטַארעטיל רעגנוי רעד ,עיצקַאדער רעד ןופ רַאטער
 -ַאמָאלּפיד ןוא ןליוו ןקרַאטש ןייז ןופ ףליה רעד טימ ,טריבלע ןמלז
 ךיז טָאה ,ןבעגעגנייא טשינ םיא ךיז טָאה סָאד ןעוו ןוא .ןטייקיעפ עשיט
 -טימ רעד ,גנוטייצ רעד ןיא ץנַאטסניא עטסכעה יד ןעמונרַאפ טימרעד
 -ָאק רעשילוּפ רעד ןופ .ק .צ םייב ָארויב ןשידיי ןלַארטנעצ ןופ הילג
 רעלעבָאנ ןוא טסיצילבוּפ רעקידנצנעלג רעד ,ײטרַאּפ רעשיטסינומ
 .רעטכיר דוד שטנעמ

 ענעריובעגנייא ןַא טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןעוועג זיא סָאד
 טייצ ,רענעי ןיא ןענעז עכלעװ ,ץנַארעלָאט עפיט ןוא ץנעגילעטניא
 רעד ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ קיטילָאּפ רעד ראפ ןטסָאמעגנָא יװ ןעוועג



222 

 -רעגריבניילק ןוא ץנעגילעטניא רעכעלרעגריבניילק רעד ןופ הביבס
 רעשיטסינומָאק רעד ןופ גנוקריוו יד טָאה סרעדנוזַאב .ללכב םוט

 רעד וצ ןרָאי רעקיסיירד ביײהנָא ןופ טייצ רענעי ןיא טכיירגעג ײטרַאּפ
 עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע יד .הביבס רעכעלרעגריבניילק רעשידיי
 -וקפיוא סָאד ןוא ,טייז ןייא ןופ ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ גנוקירדרעטנוא
 רעטייווצ רעד ןופ ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןרוטלוק עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעמ
 רעשיטסינומָאק רעשילױּפ רעד ןופ עירעפירעּפ רעד וצ טָאה ,טייז
 רעמ ץלַא טכַארבעג ,ןעייר עריא ןיא ךיוא ןלַאפ ליפ ןיא ןוא ,ײטרַאּפ
 ,רעביירש ,טּפַאשרערעל רעד ןשיוצ ןופ ץנעגילעטניא עשידיי רעמ ןוא
 .סעיסעּפָארּפ עיירפ ערעדנַא ןִיא רעלָאמ ,ןרָאיטקַא

 ַאהעג זיא ,ןרָאי רעקיסיירד בייהנָא ,"דניירפ, םעד רַאפ ךָאנ
 טריפה ךיז טָאה עכלעוו ,"עּפורג-רעביירש עקניל, יד ןענַאטשטנַא
 -טמירַאב רעטעּפש םעד רעסיוא ."ענובירט רעשירַארעטיל, רעד םורַא
 ןייז זיב) טײצ עגנַאל ַא זיא רעכלעוו ,רעשטייד קחצי םענערָאװעג
 ,"ענובירט, רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג ,(דָאירעּפ ןשיטסיקצָארט
 רעטכיד עגנוי עטסּוװַאב יד טקילײטַאב טפירשטייצ רעד ןיא ךיז ןבָאה
 ;יקסדָאגיװ .טס ,סיל ןמלק ,סײהּפַאנק .מ ,ןייטשלוש השמ ,רעלעה םעניב
 ענוװַאלכ ,רעכַאמצימ דוד ,ןיוועלש .ב ,רענגרעב ץרעה רעקיאזָארּפ יד
 ,ָאטָאלַאז שרעה ,רעקיטירק-רוטַארעטיל יד ;ןַאּפש לקנַאי ,ןַאגַאק
 ,ןיועל השמ ןטסיצילבוּפ יד ;דרַאפס דוד ,יקסרימ לאכימ ,קרַאמ רעב
 .ערעדנַא ןוא שטיװָאניבַאר ףסוי ,רעטכיר דוד

 רעלָאמ ליפ טרעהעג ךיוא ןבָאה עּפורג-רעביירש רעקניל רעד וצ

 דרַאּפס .ד

 -ווָאקרוט עשטַיא ,ןַאמרעטוג םהרבא ,טפנַאה םייח יװ ,ןרָאיטקַא ןוא
 .א .א ורַאט תור ,טכיל דוד ,גרעבדורג

 -גייא ,טיײקיטעט עשירַארעטיל עטיירב ַא טריפעג טָאה עּפורג יד
 טסַינ ןטנװָא עשירעפעש ענעדישרַאפ 12 עקצַאמָאלט ףיוא קידנדרָא
 -ילגטימ-טשינ רַאפ ךיוא רָאנ ,רעדילגטימ עריא רַאפ ןוא ןופ זיולב
 .טכוזַאב טפַאהנסַאמ ןטנוװָא יד ןבָאה עכלעוו ,רעד

 טלּפָאד טפיירעגנָא םורַא ױזַא טָאה "דניירפ, ןופ ןעניישרעד סָאד
 -סינומָאק רעד ןופ העּפשה רעטרעטיירבעגסיוא רעד קנַאדַא ייס --
 -ידיי רעד ןופ ןזיירק ערעסערג ףיוא ןרָאי ענעי ןיא ײטרַאּפ רעשיט
 ןוא רעלענָאיסעּפָארּפ ריא ןוא גנורעקלעפַאב רעכעלרעגריבניילק רעש
 -גַא עלַא טימ ןעמַאזוצ ןפַאש וצ ידכ ייס ,ץנעגילעטניא רעשירעפעש
 עשידָאירעּפ ןֹא ןטפירשטייצ עשידיי טלָאמעד ענענישרעד ערעד
 ןופ טַארָאטקעטָארּפ ןטקערידמוא רעדָא ,ןטקעריד ןרעטנוא ןבַאגסיױא
 -רָאפ עלַאנָאיצַאנ עקידנעװטיונ-ןַאד יד ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד
 .עדנַאגַאּפָארּפ רעשיאייטרַאּפ ןופ ןעמ

 עקיזָאד יד ןרעסערגרַאפ וצ ןעוועג זיא "דניירפ, ןופ עבַאגפיוא יד
 סָאװ ןוא ,עסַאמ-סקלָאפ רעשידיי רעד ןשיװצ תטפסה עשיאייטרַאּפ
 -וַּפָאּפ ,טייצ רענעי ןיא קידרקיע ןוא קיטכיוו סרעדנוזַאב ןעוועג זיא
 םזישַאפ ןגעק עװקסָאמ הסונ ףמַאק ןוויטקַא ןופ קנַאדעג םעד ןריזירַאל

 טָאה סע סָאװ וצ ןרעלטיה טַימ ךַאמּפָא םעד רַאפ ןופ דָאירעּפ ןיא

 -סקלָאפ, ַא ןופ קיטילָאּפ רעד רַאפ עיצַאטיגַא עטיירב יד טנידעג

 ד ףיא רעהפיוא ןָא טעמכ ןרָאװעג טריפעג זיא עכלעוו ,?טנָארפ

 .ץנעטסיזקע רעצנַאג ןייז ןופ ךשמב "דניירפ , ןופ ןטלַאּפש

 ר



 קאלשנעּפַא ַאלַאּפ

 ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ ןעמָאנ רעטשרע רעד -- ײדנַאלנעשּפ שַאנ,
 1918 רָאי ןיא טעדנירגעג זיא סָאװ ,יננַארָאּפ קיננעשזד ,

 "דנָאלגעשּפ שַאנ , .שטיוװַאקלָאװ לאומש ךרוד
 סרעדנירג יד ןופ שארב ןוא 1924 ןיא ןײגסױרַא ןבױהעגנָא טָאה

 ,ןַאמגַאװ .ש ,עבלַאװש .נ ,קַאלשנעּפַא .י :ןעוװעג ןענעז
 .ןרָאהשריה .ש ,שטיוװָאקלָאװ .ש ,ווָאלָאקָאס ןַאירָאלפ
 עגַאלײב יד טריטקַאדער טָאה קַאשטרַאק שונַאי ר"ד
 ןעניישרעד טרעהעגפיוא טָאה גנוטייצ יד .רעדניק רַאפ

 .1939 רעבמעטּפעס ןט1 םעד

 ריא ןענָאמרעד ,"דנַאלגעשּפ שַאנ; גנוטיצ רעד ןגעװ ןביירש
 ןוא ןטסילַאנרושז יד ןופ ןטלַאטשעג יד ןעגנערבסיורַא ,עטכישעג
 יס הבשחמ רעד טימ ךיז ןרעקקירוצ ;לָאר ריא ןצַאשּפָא ,רעטעברַא
 ,עטסקיטכיוו יד וצ ייס ןוא ןעגנוריסַאּפ עכעלגעט-גָאט עיורג יד וצ
 ךיא יװ רימ רַאפ טײדַאב -- ןשינעעשעג עשירָאטסיה ןוא עכעלרעייפ
 ,עטכישעג-סנבעל ןיימ ןיא לטיּפַאק קיטכיוו ַא ןביירש טפרַאדעג טלָאװ
 ןדנובעג ךימ ןבָאה גנוטייצ רעד טָא טימ לייוו .טנגוי ןיימ ןופ לטיּפַאק סָאד
 .ןעגנודניברַאפ-טפַאשטניירפ ןוא החּפשמ ,עלענָאיסעּפָארּכ

 ךיז טָאה סָאװ ,גנוטײצ רעד טָא ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב
 ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ עיצַאדיװקיל רעד טימ קיטייצכיילג ןביוהעגנָא
 עשיטסירעלטיה יד ךרוד טָאטשטּפיוה עשיליוּפ יד ןעמענרַאפ ןכָאנ ךיילג
 ןַא ןשיװצ ,ןדיי טנזױט 300 טבעלעג עשרַאװ ןיא ןבָאה -- ןעײמרַא
 ףרַאד קיטייצכיילג .רעניווונייא ןָאילימ ַא ןופ גנורעקלעפַאב רענַײמעגלַא
 -טּפיוה רעד ןופ רעניווונייא יד רָאנ טינ זַא ,ןובשח ןיא ןעמענ רעבָא ןעמ
 רעניווונייא ךיוא רָאנ ,גנוטייצ רעד טָא ןופ רענעייל ןעוועג ןענעז טָאטש
 ךס ַא טניױװעג ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,טעטש עסיורג .ןליוּפ ץנַאג ןופ
 ךָאנ ןוא ענליוו ,קָאטסילַאיב ,ץלעיק ,ןילבול ,שילַאק ,שזדָאל יװ ,ןדיי
 ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ העּפשה יד עכלעוו ןיא ךעלטעטש רעקילדנעצ
 ןגעווטסעדנופ ןענעז --- עשרַאװ ןיא יו ערעסערג ַא ןעוועג תמא ןַא סָאװ זיא
 לָאז ןעמ בוא ןוא .?דנָאלגעשּפ שַאנ, ןענעייל ןופ טסולפנייאַאב ןעוועג

 "דנַאלגעשּפ שַאנ;

 קַאלשנעּפַא םקעי
 "דנַאלגעשּפ שַאנ,, ןופ רָאטקַאדער

 גנוטייצ עשידיי יד טנעיילעג ןבָאה סָאװ ,ןקַאלָאּפ עלַא ייז וצ ןבעגוצ
 יד ןוא גנוטיײדַאב יד ןרעװ רָאלק טעװ ,ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא
 .טיבעג ןלערוטלוק ןוא ןשיטילָאּפ ןפיוא גנוטייצ רעד ןופ גנוכיירגרעד

 ןיא זיא םוטנדיי עשיליוּפ סָאד זַא ,ןסעגרַאפ טינ ךיוא ףרַאד ןעמ
 טקוקעג טינ ,ילב ןייז ןופ טקנוּפכױה םוצ ןעגנַאגרעד הפוקת רענעי
 -יטנַא ןטעװעדליװעצ םעד ןוא ןסיזירק עשימָאנָאקע עטפָא יד ףיוא
 .םעד ןופ טַאטלוזער ןיא וליפא רשפא ןוא .םזיטימעס

 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוצ

 זיא'ס רעדייא ןוא "?דנָאלגעשּפ שַאנ, ןופ םויק ןופ בייהנָא םוצ
 לָאר רעד וצ ןגױצַאב ךיז ןעמ טָאה ,"עסערּפ עלעג. יד ןענַאטשטנַא

 זיפ זיס
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 ייס ןוא ןליױּפ ןיא ייס ,טנייה יו רעטסנרע ליפ גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןופ
 ליפ ַא טַאהעג טָאה טרָאװ ענעבירשעג סָאד .טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא

 ױזַא ןעוועג טינ ןוא ןרָאװעג טריטקעּפסער רעמ זיא ,טרעװ ןרעסערג

 .גָאט וצ טנייה יו --- טלעג רַאפ ןפיוק וצ טכייל

 רעד וצ טסילַאנרושז ןופ גנַאגוצ רעד זיא קירוצ רָאי קיצפופ טימ

 .טנייה יו רערעדנַא ןַא ןעוועג ,טעברַאעג טָאה רע רעכלעוו ןיא גנוטייצ

 ןופ ןבעל ןטַאװירּפ ןשיװצ גנואיצַאב יד זַא ,טגָאזעג וליפַא טלָאװ ךיא

 עניילק יד .ערעדנַא ןַא ירמגל ןעוועג זיא ץַאלּפ-סטעברַא ןייז ןוא שטנעמ

 ,שיוטסיוא ןטפָא רעייז טכעלגעמרעד טינ טָאה רעצעלּפ-סטעברַא לָאצ

 גנודניברַאפ יד סָאװ ,גנוטייצ ַא ןופ ןעזעגּפָא ןיוש .טנייה זיא סָאד יװ

 גנודניברַאפ עשיאעדיא ןַא ןעוועג לכ-םדוק זיא ריא וצ רעטעברַא ןופ

 .עלענָאיסעּפָארּפ ןייק טינ ןוא
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 רַאפ ןעוועג ןענעז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןטַאטלוזער יד
 עשינָאעלָאּפַאנ יד ןופ ןטַאטלוזער יד יװ ,עבלעז יד עּפָארײא-חרזמ
 עשיסור יד .גנילירפ-רעקלעפ ַא --- ונייהד ,עּפָארײא-ברעמ רַאפ תומחלמ
 רעשיליוּפ רעקידנעטשבלעז ַא ןופ גנובעלפיוארעדיוו יד ןוא עיצולָאװער
 ןופ טסייג-סגנובעלפיוא ןפיוא העפשה ןָא ןבילברַאפ טינ ןענעז ,הנידמ
 ןשירַאצ ןכרוד טשרעוצ ,טפדורעג ןעוועג זיא סָאװ ,םוטנדיי ןשילוּפ
 קיגָאל רעד טול .ןלױּפ ןקידנעטשבלעז ןכרוד ךָאנרעד ןוא םישזער
 טפרַאדעג ןליוּפ ןופ םוקפיוא רעד ןוא ןשינערעקרעביא עקיטולב יד ןבָאה
 ןופ בצמ ןשילַארָאמ ןוא ןשימָאנָאקע ןיא גנורעטכיילרַאפ ַא ןעגנערב
 סָאד טקנוּפ ןעשעג זיא'ס רעבָא .עּפָארײא ןיא רעטנעצ ןשידיי ןטסערג
 ןוא ?םזיטימעסיטנַא ןופ ףוס; ןגעוו דייר ליפ יד ץָארט :עטרעקרַאפ
 ןופ טריזַאב ךיז טָאה עכלעוו ,עיצַאלימיסַא רעקידנעטשלופ רעד ץָארט
 -ָאיצַאנרעטניא ןוא טייקיטכערעג ןופ עיגָאלָאעדיא רעד ףיוא טייז ןייא
 סקּוװ רעד טָאה -- ץנַארעלָאט ףיוא טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,םזילַאנ
 גנורעגייטש יד ןוא ,ןלױּפ ןייק טמָארטשעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי לָאצ רעד ןופ
 -גוגנידַאב-ץנערוקנָאק ןפַאש םוצ טריפעג ,רעכוז-סטעברַא לָאצ רעד ןופ

 -יטנַא ןטקרַאטשרַאפ ַא וצ ןעוועג םרוג טַאטלוזער ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןעג
 .ןליוּפ ןיא ןעוועג דימת םעד ןָא ךיוא זיא סָאװ ,םזיטימעס

 ןיא עיסעפָארּפ עשיטסילַאנרושז יד זיא ,ןזיװעגנָא בָאה ךיא יװ
 ,סרעדנוזַאב ,"עיסעפָארּפ עיירפ, ןייק ןעוועג טינ ןליוּפ ןיא הפוקת רענעי
 עקידנטיײדַאב ריא סָאװ ,עסערּפ רעשידיי רעד ןגעוו ךיז טדער סע ןעוו
 -טלעוו עדייב ןשיװצ הפוקת רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולקיװטנַא
 : ןעוועג ןענעז ןטסילַאנרושז יד ןוא ןעגנוטייצ יד ןופ רעדנירג יד .תומחלמ
 -טפַאשלעזעג -- רמולכ ,ןטסילַאעדיא ,רעטכיד ,ןטַארעטיל ,ןשטנעמ- ןעּפ
 ןסַאמ יד טימ טקַאטנָאק ַא טכוזעג ןבָאה עכלעוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ עכעל
 טיײיצ רענעי וצ טָאה סָאװ ,לטימ-גנודניברַאפ ןקיצנייא םעד ךרוד
 .גנוטייצ יד --- (עיזיוועלעט ןוא ָאידַאר ןופ ןלעפ ןבילוצ) טריטסיזקע

 לָאר יד ןצַאשוצּפָא ןוא ןיײטשרַאפ וצ ןייז רעווש טעוו'ס זַא ,ךעלגעמ
 ןוא רבע םעד ןגעוו טכיזרעביא ןצרוק ַא ןָא ?דנָאלגעשּפ שַאנ; ןופ
 טינ לייוו .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ םוקפיוא
 יד ןופ ליפ ןרעװ ןענַאטשרַאפ טינ ןלעװ ,רבע םעד טָא קידנענעק
 ."דנָאלגעשּפ שַאנ; ןופ םויק םעניא םימרוג עוויטיזָאּכ

 *דנַאלגעשּפ שַאנ; ןופ רעייגרָאפ יד

 טפירשטייצ עשידיי עטשרע יד ןעוועג טינ זיא "דנָאלגעשּפ שַאנ;
 גנוטייצ עכעלגעט עטשרע יד טינ וליּפַא ןוא ,ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןיא
 זיא עכלעוו ,טפירשטייצ עשידִיי עטשרע יד סָאװ ,טקַאפ רעד .ןימ ריא ןופ
 רעד ןיא ןעוועג זיא ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ טנעה יד וצ ןעגנַאגרעד
 םעד ןופ סעיצַאקילבוּפ זַא ,םעד ןגעוו תודע טגָאז ,ךַארּפש רעשילוּפ
 -יצנַאמע יד ןקעוװפיוא םייב לָאר עשירָאטסיה ַא טַאהעג ןבָאה ןימ
 .שינעטנעקרעד עלַאנָאיצַאנ ןוא עיצַאּפ

 ,ךיוא יװ ,ללכב גנודליב ןטײרּפשרַאפ וצ םרוג ַא יו ,לָאר יד טָא
 רעניײמעגלַא ןופ ןעעדיא יד ןבײהוצסױרַא ,גנולקיװטנַא רעד ןופ ךשמה ןיא
 דימת טינ ןוא ןרעדנע טפָא ךיז טגעלפ --- גנואיירפַאב רעלַאנָאיצַאנ ןוא
 .ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ ערעזדנוא ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ וויטיזָאּפ ןעוועג

 -עיצַאלמיסַא יד ןקיניײארַאפ עסערּפ יד טָא טגעלפ לָאמטפָא
 עכעלריטַאנ יד ןגעק ןטערטסױרַא יז טגעלפ לָאמניײא טינ ןוא ןעגנומערטש
 ןעגנואיושנָא עריא ןיא .גנובעלפיוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןשינעפרעדַאב
 גולעטש רעד רַאפ גנולגיּפשּפָא ןַא יװ טנידעג עסערּפ יד טָא טָאה
 ןשיווצ ןזיירק עטעדליבעג עשירָאטַאלימיסַא רעקינייו רעדָא רעמ יד ןופ
 טײקטלצרָאװרַאפ ןוא גנורעטיירבסיוא יד .טָאטש רעסיורג ַא ןופ ןדִיי יד
 רעטקרַאטשרַאפ רעד טימ קיטייצכיילג רָאפ טמוק עסערּפ רעד טָא ןופ
 -שיליוּפ לָאצ יד .ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןשיװצ עיצַאלימיסַא רעכעלכַארּפש
 רעטשרע רעד ךָאנ אקווד טינ ןוא ,רעסערג ץלַא ןרָאװעג זיא עקידנדער
 -טייצ עשידיי יד ןופ ענייא סָאװ ,טנַאסערעטניא זיא סע .המחלמ-טלעוו
 אקווד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןיא ןטפירש
 ןפירגנָא עשיטימעסיטנַא יד ףיוא ןרעפטנע וצ טייקידנעווטיונ רעד בילוצ
 ןעוועג זיא ןעמָאנ ריא ןוא ,1820--31 ןרָאי יד ןופ דנַאטשפיוא םעד תעב
 רעד טָא ןופ גנומיטשַאב יד ןעוועג זיא ַאזַא ."יקסלָאּפ ַאטילעַארזיא,



 "דנָאלגעשּפ שַאנג

 .םזילַאיצָאס ןשידיי רעדָא םזינויצ וצ ןפורעג טָאה יז ןעוו ןַאד ךיוא עסערּפ
 רעשיליוּפ רעד ןיא עסערּפ עשידיי יד טָאה ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןיא ךיוא
 ,לָאר עקיטכיוו ַא טייצ רענעי וצ טריפעגסיוא ךַארּפש

 -נכָאװ ַא ךיוא ןענישרעד טייצ רָאי ַא ןופ ךשמ ןיא זיא םעד רַאפ
 .שיליוּפ ןיא ןוא שידיי ןיא טריגַאדער ןעוועג זיא סָאװ ,ןדיי רַאפ גנוטייצ
 עריא רָאנ לייוו ,ןימ ןקיטרַא-קיצנייא ןַא ןופ "שידיי, ַא ןעוועג זיא סָאד
 טינ ןעוועג זיא ךַארּפש יד ןגעקַאד ,עשיערבעה ןעוועג ןענעז תויתוא
 רעד ןעוועג זיא גנוטייצנכָאװ רעד ןופ רָאטקַאדער .שטייד יװ רעמ
 -טייצ רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןוא םיובנזייא ינָאטנַא ?ליכשמ , רעטנַאקַאב
 רעטכַאבָאעב רעד --- יקסנַאלשיװדַאנ שטַאגעשטסָאד; ןעוועג זיא טפירש
 ."לעסכייוו רעד ןַא

 ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ ןוא ןבירשעג טָאה םיובנוייא ינָאטנַא
 ןבעגוצסיורַא ןביױהעגנָא טָאה רע רעדייא ,ןעגנוטייצ עשיליוּפ יד ןיא ךיוא
 ןשיליופ ןוויסערגָארּפ ןופ רעריפנָא יד ןופ ןעוועג זיא רע .ןטפירשטייצ
 עשיליוּפ יד ףיוא העּפשה עסיורג ןייז ןענַאד ןופ ןוא רעגַאל ןקניל
 יטלעג עקיטיונ יד תושר ןייז וצ טלעטשעג ןבָאה עכלעוו ,רעשרעה
 דנַאל ןופ תועידי עלעוטקַא ץוח .גנוטיײצנכָאװ יד ןבעגוצסױרַא ןעמוס
 ,תועדומ-סגנוריגער ןוא עשיטָאטש וצ ךעלבָאגוצ ןוא ,דנַאלסיוא ןופ ןוא
 ,סויווַאלפ ףסוי ןופ סעיפַארגָאיב טכעלטנפערַאפ גנוטייצנכָאװ יד טָאה
 ןגעוו ןוא ןדיי עשיזעניכ יד ןגעוו ןעלקיטרַא ,דלישטָאר ,ןָאסלעדנעמ
 יד .עינרעבוג רענָאסרעכ ןיא טייצ רענעי וצ עיצַאזינָאלָאק עשידיי רעד
 יד ןופ גנולעטש רעכעלטנייפ רעד בילוצ ןלַאפעגכרוד זיא גנוטײצנכָאװ
 ןופ םירקיע יד וצ גנַאגוצ ןייז סָאװ ,רָאטקַאדער םוצ ןדיי רעװעשרַאװ
 .רעוויטַאגענ-םערטסקע ןַא ןעוועג זיא עיצידַארט רעשידיי רעד

 יד ןרָאװעג טעדנירגעג עשרַאװ ןיא זיא רעטעּפש רָאי קיסיירד
 יד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,(ןרעטשנגרָאמ רעד) "ַאקנעשטוי, גנוטייצנכָאװ
 ןעוװעג זיא גנוטייצ רעד ןופ רעדנירג ןוא רָאטקַאדער .1861--63 ןרָאי
 יקסמינָאלס .ז .ח :טקילײטַאב ךיז ןבָאה ריא ןיא ןוא ,דלעפיונ לאינד
 -קעלַא ,(יקסמינָאלס ינָאטנַא רעטכיד ןשיליוּפ ןטמירַאב ןופ עדייז רעד)
 .ערעדנַא ןוא ןָאסגרעב סַאיטַאמ ,םוַאבסונ קירנעה ,רַאהסוַארק רעדנַאס
 ןופ ןבעל-רוטלוק ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טריפעגסיוא טָאה "ַאקנעשטוי;,
 וצ טנייה זיב ךיז טימ רָאפ טלעטש טפירשטייצ יד טָא .םוטנדיי ןשילױּפ
 ןעגנומערטש יד ּפָא טלגיּפש סָאװ ,טנעמוקָאד ןשירָאטסַיה ןקיטכיוװ ַא גָאט
 רעד ןשיװצ טשרעהעג טייצ רענעי וצ ןבָאה עכלעװ ,ןעגנומיטש ןוא
 ןופ ץנעדנעט יד זיא ןגַארפ עזעיגילער-ןייר ןיא .ץנעגילעטניא רעשידיי
 עכעלטפַאשלעזעג ןיא ןגעקַאד ,עוויטַאװרעסנָאק ַא ןעוועג גנוטייצ רעד
 .עויסערגָארּפ ַא -- ןגַארפ

 -שיליוּפ ןופ ןטייצ יד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטיײצנכָאװ רעד ןיא
 רַאפ המחלמ יד ןעװ ,דנַאטשפיוא םעד תעב ,טּפַאשטניירפ רעשידיי
 רעד טימ ןצלָאמשעגפיונונצ ךיז טָאה גנוקיטכערַאבכײלג רעשידיי
 עשיליוּפ טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה -- גנוגעווַאב-סטייהיירפ רעשיליוּפ

 ,טקַאפ רעד, :טביירש ,שטיװָאלּפמוג קיוודול ,ייז ןופ רענייא .רעביירש
 ןעוועג זיא ,עטכישעג ַא ךיז רעטניה ןבָאה עּפָאריײא ןופ ןדיי יד סָאװ
 ךיז טעווס ןעוו ,ןרעװ טרעסעברַאפ טעװ לרוג רעיײז .הער רעייז וצ

 ןיא זיא עטכישעג רעייז ןופ דוסי רעד לייוו .עטכישעג רעייז ןקידנערַאפ
 ,רעקלעפ יד ןופ ןבעל םענופ רעדנוזַאב ןוא טדײשעגּפָא זיא סָאװ ,ןבעל ַא
 ."ןציז ייז עכלעוו ןשיווצ

 ,עיצַאלימיסַא ןופ רעקידערּפ רעד ,"ַאקנעשטוי, טָאה םעד טימ ךיילגוצ
 -דנַאל ַא יו לארשי-ץרא? :ןעמָאנ ןרעטנוא לקיטרַא ןַא טכעלטנפערַאפ
 רמַאמ ַא עגונ זיא ּפָאק רעלעוטקַא רעד טָא ."הנידמ עכעלטפַאשטריוװ

 גנודניברַאפ עלַאנָאיצַאנ ערעקרַאטש ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,טזייוורעד סָאװ
 -טסבלעז .טנעה ענעגייא יד טימ םיא טעברַאַאב ןעמ סָאװ ,ןדָאב רעד יו
 טפַאשטריװדנַאל רעשידיי רעד וצ ןעוועג זיא הנווכ יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ

 .ןלױּפ ןיא

 ןרָאהשריה לאומש
 רָאטקַאדערטימ

 "דנַאלגעשּפ שַאנ, ןופ

 רעד ןיא גנוטיײצנכָאװ יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1865 רָאי ןיא
 יז טָאה רָאי 40 ןופ ךשמ ןיא ןוא ,יַאטילעַארזיא, ךַארּפש רעשיליוּפ
 עשילוּפ ןוא רוטלוק רעשיליוּפ רעד ןופ רעטײרּפשרַאפ רעד יװ טנידעג
 רעכלעוו ןיא ,הפוקת רעצרוק ַא ץוח .ןדיי יד ןשיװצ ןעעדיא עלַאנָאיצַאנ
 ,(1903--4) װָאלָאקָאס םוחנ ךרוד ןרָאװעג טריגַאדער זיא גנוטייצ יד
 ןשירָאטַאלימיסַא םעד ןקרַאטשרַאפ -- ןעוועג גנומערטש-רקיע ריא זיא
 .ןדיי יד ןשיװצ טסייג

 עשידיי יד ןענרעל "ַאטילעַארזיא, ןיא ןפורעג טָאה ווָאלָאקָאס םוחנ

 -רעטנוא יד וצ עביל ןוא תודהי ןופ ןצעזעג עקיבייא יד ןטכַא ,רוטלוק

 .1906 רָאי ןזיב ןענישרעד זיא "ַאטילעַארזיא, .ןסַאמ עשידיי עטקירד

 ריא טיינַאב יז טָאה ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ יד יװ םעדכָאנ
 ,גוצרעסַאװ ףסוי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1915 ןיא ןעניישרעד

 .טדמשעג ךיז רע טָאה רעטעּפש סָאװ ,טנַאלימיסַא רעמערטסקע ןַא

 -שידיי עקינייא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז 1903--6 ןרָאי יד ןיא
 ןשידיי ןופ ףמַאק ןופ ןרָאי ןעװעג ןענעז סָאד .ןטפירשטייצ עשיליוּפ

 רעלַאיצָאס רעד ףיוא גנונעפָאה טימ לופ ןרָאי ,רעטעברַא ןשילױּפ ןוא
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 רעבלעז רעד וצ .לױּפ ןשיטַארקָאמעד ןיא ןדיי יד ןופ גנואיירפַאב
 ןטנעגילעטניא עגנוי ,ןדיי עשילױּפ ןופ ןּפורג ןעמוקעגפיוא ןענעז טייצ
 רעשיטסילַאיצָאס-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןוא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ
 ןופ רעגַאל ןיא ןעוועג ןיוש ייז ןענעז הניחב-ךַארּפש ןופ סָאװ ,גנוגעוװַאב
 וצ טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה יײז רעבָא ,רעדיײר-שילױּפ יד
 ןבעגוצסיורַא שינעביולרעד ַא ןענַאגרָא-טכַאמ עשיסור יד ןופ ןעמוקַאב
 עשיטסינויצ יד טָאה 1906 ןיא .גנוטייצנכָאװ עשיטסינויצ ַא עשרַאװ ןיא
 עשידיי יד) "יקסווָאדישז סָאלג; גנוטייצנכָאװ יד טעדנירגעג עּפורג
 רעטעּפש ןוא טָארשריק ןַאי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,(עמיטש
 .סַאלגטרַאה ירַאנילָאּפַא ןוא םיובנירג קחצי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ןיא םָארגָאּפ םעד ךָאנ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטיײצנכָאװ יד
 ןענישרעד יז זיא רָאי ַא רעביא ןופ הקספה ַא ךָאנ .קָאטסילַאיב
 .ןבעל עשידיי סָאד) "עיקסווָאדישז עשטישז; ןעמָאנ ןרעטנוא יינספיוא
 ןוחצנ ןקיטליגדנע ריא טרעייפעג טָאה דנַאלסור ןיא עיצקַאער יד ןעוו
 טרעהעגפיוא טפירשטייצ יד טָאה -- עמוד עטייווצ יד ןזָאלרעדנַאנופ ןכָאנ
 .ןריטסיזקע וצ

 עשרַאװ ןיא רעזייה עשידיי יד ןיא ןעמ טָאה 1906 רָאי ןיא ךָאנ
 .ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא ןעגנוטייצ רעמ ןוא רעמ ןענעייל ןביוהעגנָא
 יד ןשיװצ ןעוועג ןענעז עסערּפ רעד טָא ןופ רענעייל ליפ סרעדנוזַאב
 עשילוּפ ןוא עשידיי ןיא גנודליב רעייז ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ
 יד ןעװעג ןטסטפָא םוצ ייז ןענעז ןעמייה עשידיי יד ןיא תויה ,ןלוש
 .גנודליב עכעלטלעוו זיא סע עכלעוו ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ

 סָאװ ,גנוטייצ עשיליוּפ עיינ ַא ןענישרעד זיא טייצ רעבלעז רעד וצ
 .רענּפמעק ווַאלסינַאטס ,דיי ןטרילימיסַא ןַא ךרוד ןרָאװעג טריגַאדער זיא
 עינ יד) ?ַאטעזַאג ַאװָאנ; ןעװעג זיא גנוטייצ עכעלגעט עטשרע יד
 רעבָא ,גנוטייצ ענעטירשעגרָאפ ,עלַארעביל ַא ןעוועג זיא סָאד .(גנוטייצ
 ןעגנוטייצ עשיליוּפ יד ןופ טדיישרעטנוא ךיז טָאה יז ןוא עקניל ןייק טינ
 -ָאיצַאנ ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק טפמעקעג טָאה יז סָאװ ,םעד טימ רָאנ
 תועידי ליפ טַאהעג טָאה גנוטייצ יד .םזילַאקירעלק ןשיליוּפ ןשיטסילַאנ
 ןייק ןעקנָאשעג טינ יז טָאה תד ןופ םינינע יד .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ
 -נָאק ןיא גנוטייצ רעד טָא וצ גנואיצַאב עטנַארעלָאט יד .ץַאלּפ םוש
 סלַא סָאװ ,םעד ןופ אקווד ןעמוקעג זיא רעזייה עשידיי עוויטַאװרעס
 .ןדיי יד ןפירגעגנָא טינ יז טָאה ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ

 ןיא גנוטייצ רעכעלגעט רעשידיי-לַאנָאיצַאנ ַא ןיא שינעפרעדַאב יד
 .רעמ ןוא רעמ ץלַא טליפעגּפָא ךיז טָאה ךַארּפש רעשיליוּפ רעד

 טסיײג ןלַאנָאיצַאנ ןופ גנוכַאװפיוא

 עמוד רעטרעפ רעד וצ ָאללעגַאי רעטעברַא םעד ןלייווסיוא ןכָאנ
 סָאװ ,ןדיי יד ןגעק המחלמ עכעלטפַאשטריװ ַא ןרימַאלקָארּפ ןטימ ןוא
 -- טציטשעג יז טָאה םזיטימעסיטנַא רעשילוּפ רעוויסערגָארּפ רעד ךיוא
 ןופ ןזיירק יד ןיא ןעגנומיטש עלַאנָאיצַאנ יד טקרַאטשרַאפ ךיז ןבָאה
 ץלַא ןרָאװעג ןענעז ןרָאטַאלימיסַא יד ןופ ןזיירק יד ןוא רוביצ ןשידיי

 דנָאלגעשּפ/ רעד ןענישרעד עשרַאװ ןיא זיא 1913 ןיא .רערעטיש

 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,(טכיזרעביא רעכעלגעט) "יננעיזדָאצ
 ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג ןוא טסילַאיצָאס ַא ,ןָאסלעדנעמ ווַאלסינַאטס
 -דעשּפ, ןוא (ףמַאק-ןסַאלק) "סַאלק ַאקלַאװ, ןטפירש עשיטסילַאיצָאס יד
 ןוא םזינויצ םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה ןָאסלעדנעמ .(גָאטרַאפ) "טיווש
 רָאטקַאדער רעד רעבָא ,גנוטייצ רעד טָא ןופ ןפָאה ליפ טנָאקעג טָאה ןעמ
 יד ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןברָאטשעג זיא
 .ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ

 יד ךָאנרעד ןוא ,ןליוּפ ןיא ןדיי יד יבגל ןשטייד יד ןופ קיטילָאּפ יד
 טכַארבעג טירש עטשרע עריא ייב ןיוש טָאה סָאװ ,עיצולָאװער עשיסור
 -נעטשבלעז רעד רַאפ גנונעקרענָא ןוא ןדיי יד רַאפ גנוקיטכערַאבכיילג
 ןיא ןעמָארגָאּפ יד ,דנַאלסור ןיא גירק-רעגריב רעד ,ןליוּפ ןופ טייקיד
 ןופ העּפשה יד טקרַאטשרַאפ טָאה ץלַא סָאד -- ןלוּפ ןוא עניַארקוא
 עוויטַאגענ יד ךיוא יװ ,ןעײטרַאּפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןופ ןוא םזינויצ
 ןוא ןשטייד יד ןופ הלּפמ יד .עיצַאלימיסַא רעד וצ ליפ ןופ גנואיצַאב
 עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ךיוא יו ,רעקלעפ עניילק יד ןופ גנואיירפַאב יד
 םרוג ןבָאה ,לארשי-ץרא ןיא םייה עלַאנָאיצַאנ עשידיי ַא ןפַאש ןגעוו
 עשידיי יד ןופ ןוא עסערּפ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעקיטכעמ ַא וצ ןעוועג
 .שילױּפ ןוא שידיי ,תירבע ןיא סעיצוטיטסניא-סגנודליב

 יד ןריפנייא סָאד ןוא ןלױוּפ ןקידנעטשבלעז ןופ םוקפיוא רעד
 ןטלַאטשנַא-סגנודליב ערעכעה ןוא ןלוש-סקלָאפ יד ןיא ךַארּפש עשיליוּפ
 ןוא ןעגנוגנידַאב עקיטיינ יד ןפַאשעג ןבָאה -- הנידמ רעיינ רעד ןופ
 עסערּפ רעשידיי ַא ןופ םויק םעניא שינעפרעדַאב ןופ ליפעג סָאד
 וצ ךיז ןעועג קידנעװטיונ ךיוא זיא סע .ךַארּפש רעשיליױוּפ רעד ןיא
 םוצ תוחוכ יד ןריזיליבָאמ ןוא םזיטימעסיטנַא ןשילױּפ ןגעק ןקידייטרַאפ
 .גנוקיטכערַאבכיילג רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעכעלרעגריב רַאפ ףמַאק

 ןיא גנוטייצ עשידיי עכעלגעט יד ןפַאשעג טָאה סָאװ ,עּפורג יד
 -נכָאװ עשידיי ַא ןדנירג טימ ןביוהעגנָא טָאה ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד
 ןופ ןענַאטשַאב זיא עּפורג יד .ךַארּפש רעבלעז רעד ןיא גנוטייצ
 טימ ךיז ןשיװצ ןדנוברַאפ ןעוועג טינ ןענעז עכלעוו ,ןענָאזרעּפ עקינייא
 רעקיצנייא רעד ץוח ,עעדיא רעקידתופתושב רעדָא ײטרַאּפ עשיטילָאּפ ַא
 ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאלימיסַא ןופ הנכס יד ןייטשרַאפ ןופ גנודניברַאפ
 סרעדנוזַאב ,ןזירק עסיוועג ןשיװצ ןרעטיירבסיוא ןייא ןיא ןטלַאהעג
 ,סקניל ןופ :ןעגנוטכיר ייווצ ןופ ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןשיװצ
 'ומָאק ןוא .ס.ּפ.ּפ) סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס יד ןופ ףליה רעד טימ
 עכלעוו ,ץנעגילעטניא רעד ןופ ףליה רעד טימ ,סטכער ןופ ןוא ,(ןטסינ
 סיקסדוסליּפ ןיא סרעדנוזַאב ןוא ןלוּפ ןטײנַאב ןיא זַא ,טביולגעג טָאה
 -ַאװצ ןופ געו רעד ןוא ןדניוװשרַאפ םזיטימעסיטנַא רעד טעוװ ,ןזיירק
 .ןזיור טימ טײרּפשעגסיױא ןייז טעװ ןקַאלָאּפ ןוא ןדיי ןשיווצ טעברַאנעמ

 רעריפנָא יד ןוא רעדנירג יד

 ןוא ,"דנָאלגעשּפ שַאנ; גנוטייצ רעד ןופ רעדנירג עּפורג רעד ןיא

 עטנָאמרעדנבױא יד ןענעז ,םויק ריא ןופ הפוקת רעד ןיא רעטעּפש

 ןעוועג ,סַאג רעשידי רעד ףיוא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש



 "דנָאלגעשּפ שַאנ

 -ַאטשעג ןענעז עכלעוו ,רעטעברַא יד .רעפרַאש ןוא רעקרַאטש ךָאנ טלוב
 "רעירוק שַאנ; ןסייהעג טָאה סָאװ ,גנוטייצ רעד םוצ ןטסטנעָאנמוצ ןענ
 ךרוד ןרָאװעג טריסנַאניפ טשרעוצ זיא עכלעוו ןוא (רעירוק רעזדנוא)
 -נעּפַא בקעי :ןעוװעג ןענעז -- "טנייה, ןופ רעבעגסױרַא רעד ,ןַאקצַאי
 -לָאװ לאומש ,ווָאלָאקָאס ןַאירָאלפ ,ןַאמגַאװ לואש ,עבלַאװש ןתנ ,קַאלש
 .ערעדנַא ןוא ןרָאהשריה לאומש ,שטיווָאק

 -- זיא סָאד ןוא ,ןבעל םייב ןבילבעג עלַא יד ןופ זיא רענייא רָאנ
 לָאר עקיטכיוו רעייז ַא טריפעגסיוא טָאה רעכלעוו ,שטיװָאקלָאװ לאומש
 שַאנ,; גנוטייצגָאט יד ךָאנרעד ןוא גנוטיײצנכָאװ יד ןריזינַאגרָא םייב
 .גנוטייצנכָאװ רעד ןופ טרָא ןפיוא ןעמוקעג זיא עכלעוו ,"רעירוק
 ענייז יו שרעדנַא ןעוועג זיא ,קיטסולסנבעל ןוא שיגרענע ,שטיוװָאקלָאװ
 .טעברַא רעד וצ גנַאגוצ ןיא ןוא ןעגנואיושנָא ענייז ןיא ךיוא םירבח
 טָאה רעכלעוו ,"טסישידייא ַא ןעועג רע זיא ןעגנואיושנָא ענייז טיול
 ,יקצולירּפ חנ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עּפורג עשיטילָאּפ יד טציטשעג
 "ןטסישידיי, יד ןופ טלײטעגּפָא יז טָאה גנואושנָא-ןסַאלק ריא רָאנ סָאװ
 ןופ עיצַאלימיסַא יד ּוװ לטעטש ַא ןופ טמַאטשעג טָאה רע ."דנוב , ןופ
 ,ןדָאש ןלַאנָאיצַאנ ןרעסערג ַא טפַאשרַאפ טָאה ץנעגילעטניא רעשידיי רעד
 ,רעקינעי רעד ןעוועג סָאד זיא רע .עשרַאװ טָאטשטּפױה רעד ןיא יו
 ערעדנַא יװ רֹעמ לייו ,רעטעברַא עּפורג יד טָא טריטנעמעצ טָאה סָאװ
 ַא טימ ,ןטײקיעפ עשירָאטַאזינַאגרָא טימ ןעקנָאשַאב ןעוועג רע זיא
 -קריו רעד רַאפ שוח ַא טימ ןוא טעברַא רעד וצ גנַאגוצ ןשיטקַארּפ
 .טייקכעל

 טימ גנוטייצ רעד ןיא טעברַא ןייז ןביוהעגנָא טָאה ןַאמגַאװ לואש
 טמַא םעד ןעמונרַאפ רע טָאה ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא ןוא רעדיל ןביירש
 .עיסימָאק-ןרָאטקַאדער רעד ןיא רבח ַא יװ ,רַאטערקעס-רָאטקַאדער ןופ
 ףיוא טָאה ;טריזיצערּפ ןעוועג טינ ןענעז ןעגנויושנָא עשיטילָאּפ ענייז
 זיא רע סָאװ םעדצָארט ןוא םזינויצ ןופ קיטנַאמָאר יד טקירדעג םיא
 ןענופעג ךיז רע טָאה ,םיײה רעשידיסח ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד
 ענעכָארּפשעגסױא -- רעדירב יירד ענייז ןופ העּפשה רעד רעטנוא
 ,הסיפת רעשיסור ַא ןיא ןעמוקעגמוא זיא ייז ןופ רענייא .ןטסינומָאק
 רעד ןוא המחלמ רעד תעב דנַאלסור ןיא ןברָאטשעג זיא רעטייווצ רעד
 טגָארט ןוא רעביירש עשיליוּפ עטמירַאב יד ןופ שארב טייג רעטירד
 -צָארט ,טסינומָאק ַא ןעוועג דימת זיא רע .קישזַאװ םַאדַא ןעמָאנ םעד
 רעד יו ?דנָאלגעשּפ שַאנ, ןיא טעברַאעג טָאה רע סָאװ םעד
 .רָאטקערָאק ַא יװ ןוא גנוליײטּפָא-ָאניק רעד ןופ רָאטקַאדער

 ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,טסיצילבוּפ רעקיעפ ַא ,עבלַאװש ןתנ
 עשימָאנָאקע טימ טריסערעטניא רקיעב ךיז טָאה ,ןזיירק עטרילימיסַא
 רעד ןעװעג זיא רע .קיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא ןעמעלבָארּפ
 יד ןשיווצ ןזיירק עכעלרעגריב יד ןופ רעייטשרָאפ רענעכָארּפשעגסיױא
 -וקסיד טלָאװעג רעסעב ןבָאה עכלעוו ,רענעייל עשידיי עטנעגילעטניא
 -נעדיא ךיז יװ ןעגנומערטש עשיגָאלָאעדיא ענעדיישרַאפ ןגעוו ןריט
 .ײז טימ ןריציפיט

 גנוטייצ רעד ןופ רעדנירג עּפורג רעד ןשיװצ רעטסטמירַאב רעד
 ןופ רעליש ַא .קַאלשנעּפַא בקעי ןעוועג זיא ןרָאטַאזינַאגרָא עריא ןוא

 ןטנַאלימיסַא ןופ בוטש ַא ןיא ןגיוצרעד ךיז רע טָאה ,לוש רעשיליוּפ ַא
 ןייז ןביױהעגנָא רע טָאה ,לושלטימ עשיליוּפ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ ןוא
 -רעטַאעט סלַא ןעוועג ךישממ ןוא רעטכיד רעטבַאגַאב ַא יוװ ערעירַאק
 --.גגנוטייצ רעװעשרַאװ רעטסטסנרע ןוא רעטסערג רעד ןיא טנעזנעצער
 .(רעירוק רעװעשרַאװ) ?יקסווַאשרַאװ רעירוק;

 רעיינ ןיטולחל ַא ןיא ןענופעג ךיז רע טָאה ?דנָאלגעשּפ שַאנ, ןיא
 -ָארּפ ןוא גנושיוטנַא בילוצ -- ,הביבס רעשיטסינויצ ןוא רעלַאנָאיצַאנ
 םיא ןעמ טָאה "רעירוק, ןיא לייו --- טסעטָארּפ .קיטייצכיילג טסעט
 רעד ןיא ןעמָאנ ןטַאװירּפ ןייז תוחּפל ןרעדנע לָאז רע טגיילעגרָאפ

 שטיװַאקלָאװ לאומש
 "דנָאלגעשּפ שַאנ, ןופ דילגטימ-.דער

 םיא רַאפ ןעוועג זיא סָאד .ןעמָאנ-עילימַאפ םעד טינ ןיוש ביוא ,גנוטייצ
 ,גנוניישרעד רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ גנוקעלּפטנַא עלעיציּפָא עטשרע יד
 .טקרַאטשרַאפ קידלַאװעג ךָאנרעד ךיז טָאה סָאװ

 ןביוהעגנָא קַאלשנעּפַא בקעי טָאה טײקיטעט עשיטסינויצ ןייז
 ףעזסיוא רעלופסקורדנייא ןייז ןוא ,ןטירטסיױרַא עכעלטנפע ךרוד
 ןברָאװרעד ןבָאה ,ןטייקיעפ עשירַארעטיל ןוא ךַארּפש עקיטכערּפ ןייז
 ןוא ץנעגילעטניא ,טנגוי רעקידנרידוטש רעד ןופ עיטַאּפמיס יד
 ןעוועג טייצ רענייז זיא רע .גנוטייצ רעד ןופ רענעיײל ןסַאמ יד ןופ
 ערעייז םיא וצ ןעיירדסיוא ןגעלפ רעייגייברַאפ יד זַא ,טמירַאב ױזַא
 תויה .עשרַאװ ןיא סַאג רעשידיי ַא ףיוא ןייג טגעלפ רע ןעוו ןקילב
 ןופ ןעמעלבָארּפ יד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טינ רע זיא טנגוי רעד ןיא
 סָאװ ידכ ,טעברַאעג רעווש רע טָאה -- עיגילער ןוא רוטלוק עשידיי
 קנַאדעג ןשיטסיניצ םעד .ןטיבעג עקיזָאד יד ףיוא ןענרעל וצ רעמ
 רעבירעד ןוא ,שינַאילצרה טעמכ ,שיטנַאמָאר ןעמונַאב טשרעוצ רע טָאה
 רעטמיטשַאב ַא טימ ןריציפיטנעדיא וצ ךיז ןעװעג רעװש םיא זיא
 ןַאד ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד ןשיװצ ןופ עּפורג רעשיטילָאּפ-שיטסינויצ
 טָאה ?םייללכ-םינויצ , ןעמָאנ רעד זַא ,טנייש סע .ןליוּפ ןיא טריטסיוקע

 או ןיפ
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 זיא רע .לארשי:ץרא ןגעוו תובשחמ ענייז רַאפ טסַאּפעג ןטסעב םוצ
 ןטמיטשַאב ַא וצ תוקיבד רעשיטַאנַאפ ַא טימ ןדנובעגוצ ןעוועג טשינ
 .רעטסומ ןשיטילָאּפ-שיעדיא

 ויטקַא ךיז טָאה רע סָאװ ,טינ רעדנּוו ןיק רעבירעד זיא סע
 זיא ןוא "ריעצה רמושה; ןופ ןגולפסיוא רמועב-ג"ל יד ןיא טקילײטַאב
 יד ןריגַאדער סָאד ."ןויצ-ילעוּפ; ןופ תופיסא ףיוא ןטָארטעגפיוא
 טעטכילפרַאפ םעד ןָא ךיוא םיא טָאה גנוטייצ עכעלגעט עכיירסולפנייא
 ןענעז העּפשה ןייז רעטנוא .ץנַארעלָאט רעשיאייטרַאּפ רעטולָאסבַא וצ
 ןוא טסינויצ ןדעי רַאפ גנוטייצ רעד ןופ ןרעױט יד ןרָאװעג טנפעעג
 גנודניברַאפ זיא סע עכלעוו טַאהעג טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעדעי רַאפ
 .לארשי-ץרא טימ

 רעלטסניק ןוא רעפעש עשידיי יד ןופ ןַאגרָא

 וצ סָאװ ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןופ םינקסע עשיטילָאּפ יד זַא ,רָאלק

 עכיירסולפנייא ןייק טינ ןוא עניילק ןענַאטשעג ןענעז תושר רעיײז

 ריא גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןייז לחומ טנָאקעג טינ ןבָאה ,ןטפירשטייצ

 גנוטײרּפשרַאפ ריא ןגיטשעג זיא'ס רעמ סַאװ .רעטקַארַאכ ?םענײמעגלַא;

 זא ,טקַאפ ןופ תובישח יד ןסעגרַאפ טינ ףרַאד ןעמ ןוא) םור ריא ןוא

 ןוא ,(טריטיצ וליפַא יז ןוא גנוטייצ יד טנעיילעג ןבָאה ןקַאלָאּפ ךיוא

 רענעיײל רוביצ ןשיװצ דנוב רעד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה'ס רעמ סָאװ

 דצמ ריא וצ סורדרַאפ רעד ןגיטשעג זיא רעמ ץלַא -- גנוטייצ ןייז ןוא

 ןדנירג וצ ןוּורּפ טכַאמעג טפָא ןבָאה עכלעוו ,םיגיהנמ:יײטרַאּפ יד
 .ןטפירשטייצ עקידנרירוקנָאק

 ןזיירק עכעלרעגריב יד ןוא טנגוי עשימעדַאקַא יד ,ץנעגילעטניא יד
 .שידיי ןיא ,טנעיילעג קינייו רעייז רעדָא ,טנעיילעג טינ ללכב ןבָאה
 רעד טימ טנעקַאב ךיז לכ-םדוק ייז ןבָאה ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ךרוד
 ,שַא ,םכילע-םולש ,ץרּפ ןופ ןעגנוצעזרעביא יד .רוטַארעטיל רעשידיי
 ןיא ןענעז ,ערעדנַא ןוא םירפס רכומ עלעדנעמ ,רעגניז ,ושָאטַאּפָא
 ןשילױּפ םוצ ךיוא יװ רענעיל עשידיי יד וצ ןעגנַאגרעד שיליוּפ
 .רענעייל

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא רעלָאמ עשידיי ןופ עּפורג עטשרע יד
 ענייש יד ןקיטומרעד וצ טפַאשלעזעג, רעד ןיא ןקַאלשנעּפַא ךרוד
 ןענַאטשעג ןענעז ריא ןופ שארב סָאװ ,טפַאשלעזעג עיינ יד טָא ."ןטסנוק
 ןבָאה עכלעוו ,רעלָאמ יד טכעלגעמרעד טָאה ,ןטַאנעצעמ עטנַאקַאב
 -וצנָא -- ןעגנולעטשסיוא עשיליוּפ וצ לגרה-תסירד ןייק טַאהעג טינ
 טימ טקידנערַאפ ךיז יז טָאה לָאמניײא טינ סָאװ ,ערעירַאק ַא ןביוה
 קרַאמ ,סלטיובנעדיז יד ,סעקנעמ ,ץַאק ענַאמ .םור ןשיעּפָארײא
 -סיוא ערעייז טנפעעג ןבָאה ,ערעדנַא ןוא רעזרעמ ,קַאינווילש ,ץרַאװש
 יד ןוא טפַאשלעזעג רעיײנ רעד ןופ טַאנָארטַאּפ ןרעטנוא ןעגנולעטש
 ןעניישרעד ךָאװ עדעי ןגעלפ ןעגנונעכייצ ערעייז ןופ סעיצקודָארּפער
 עקיטכיוו יד .?דנָאלגעשּפ שַאנ, ןופ עגַאלײב רעכעלטנכעוו רעד ןיא
 סָאװ ,רעדליב עטנָאמרעדנבױא יד ןופ קיטירק-טסנוק עכעלכַאז ןוא
 ןיא ןענישרעד ןענעז ,רעיצנייו לַאכימ ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג זיא

 םענופ ךשמה רעד .גנוטײצ רעד ןופ עגַאלײב רעשירַארעטיל רעד
 ןעװעג קיניױו טינ זיא רעלָאמ עקיזָאד יד ןופ געוו ןשירעלטסניק
 ,ןעגנוזייוװנָא עװיטקעיבָא ןוא ןעגנוצַאשּפָא עקיטכיוו יד ןופ קיגנעהּפָא
 .ןעגנולדנַאהּפָא עשירעלטסניק יד ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ

 רעד טָא ןיא ןענופעג ןבָאה ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי עסיורג עלַא

 ,ןטרעצנָאק ערעייז ןגעוו סעיזנעצער ןוא רעדליב ערעייז רָאנ טינ גנוטייצ

 .עיטַאּפמיס ןַייז ןוא רוביצ ןטיירב ןופ עציטש יד לכי-םדוק רָאנ

 .טריאּויװרעטניא ןוא טריפַארגָאטָאפ ןרעװ ןגעלפ "רעדניק-רעדנּוװ;

 ַאדיא ןופ רעטָאפ רעד ןעמוק טגעלפ ךָאװ עדעי ױזַא יו ,קנעדעג ךיא

 -טנפערַאפ לָאז ןעמ ןטעבעג ןוא ,ןירעלדיפ-טלעוו עקיטנייה יד ,לעדנעה

 .ליפ רעייז ןעוועג ןענעז עכלעזַא ןוא .רעטכָאט ןייז ןופ דליב סָאד ןכעל

 טלדנַאהַאב זיא רבע רעשירָאטסיה רעטנעָאנ ןוא רעטייוו רעזדנוא

 ,סעזימ ברה ,רָאש ר"ד ,ןַאבַאלַאב .ּפָארּפ ןופ ןעלקיטרַא יד ןיא ןרָאװעג

 -ירָאה עיינ ןרָאװעג טנפעעג רענעייל ןרַאפ ןענעז ייז קנַאדַא .רעּפיש ר"ד

 .תונקסמ ענייז ןופ ןוא רבע ןופ גנוצַאשּפָא רעד ףיוא עטציטשעג ,ןטנָאז
 ןבָאה ?דנָאלגעשּפ שַאנ; ןופ עגַאליײב רעכעלטפַאשטריװ רעד ןיא

 עשידירוי יד .רעלמיא ר"ד ןוא ךיײרטשנעטָאר ר"ד טקילײטַאב ךיז
 .ןָאסרעסַיא ר"ד ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג זיא עגַאליײב

 ןוא ךָאװ ַא לָאמ ןײא ןענישרעד זיא סָאװ ,עגַאלײב-טרָאּפס יד

 רעציזרָאפ-עציוו ןכרוד םרָאפ רעקידעבעל ַא ןיא ןרָאװעג טריגַאדער

 -ָאװדַא ,רעסַאװ ןיא ןעגנירּפש ןופ ןָאיּפמעשט ןוא ןלוּפ ןיא "יבכמ, ןופ

 רעד ןיא לָאר עקיטכיװ ַא טריפעגסיוא טָאה -- לעגָאפ טנומגיז טַאק

 גנולקיװטנַא רעשיזיפ רַיא ןיא ,טנגוי רעשידיי רעד ןופ עיצַאּפיצנַאמע
 ץוש-טסבלעז רעד ןיא ךיוא יװ ,ןעזנָא ןלַאנָאיצַאנ ריא ןבייה םייב ןוא
 .קיטיוג ןעוועג זיא'ס ןעוו ,סעקישטשמָארגָאּפ עשיטימעסיטנַא ןגעק

 רַאפ רָאנ טינ ןוא) ןליוּפ ןיא ןדיי יד רַאפ ןעוועג זיא לעגָאפ טַאקָאװדַא
 רעכיז ,ןקַאלָאּפ יד .דיי "םעיינ, ןופ לָאבמיס רעד (עשרַאװ ןיא ןדיי יד
 לָאמ ןטשרע םוצ ןענעז -- ןדִיי יד ןופ טַײקכַאװש רעשיזיפ רעד ןיא
 דצמ סעיצקַארטַא-טרָאּפס עוויטקעלָאק עקידנּפַאכרַאפ ןופ תודע ןעוועג
 ןַא ןיא ךיז טקילײטַאב לעגָאפ טַאקָאװדַא יו ןעזעג ןבָאה ייז .ןדיי יד
 טציא זיב סָאװ ,גנוביא-טרָאּפס ַא ךרוד טריפ ןוא עּפורג רעשיּפמילָא
 רעטמירַאב רעד ןופ גנורּפש ַא :קַאלָאּפ ןייא ןייק טכַאמעג טינ סע טָאה
 .ךַײט-לסייו ןיא עשרַאװ ןיא קירב-שזדעברעיק

 ןיא ץנעגילעטניא עשידיי יד טגעלפ הפוקת רעסיוועג ַא זיב
 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סרעטַאעט עשידיי יד ןכוזַאב טינ טעמכ עשרַאװ
 רעשירעביילקרעביא רעד טָא .סרעטַאעט-סקלָאפ ןופ רעטקַארַאכ םעד
 סרעטַאעט עשיליוּפ יד ןופ ןלַאז יד ןלופרַאפ טגעלפ סָאװ ,ןדיי ןופ להק
 -ַאב ,גנוטייצ רעד קנַאדַא ,ןביוהעגנָא טָאה ,ןטערַאבַאק עשירַארעטיל ןוא
 -ַאקסנימַאק-װָאקרוט סָאד ,"עּפורט רענליוו; רעד ןופ רעטַאעט סָאד ןכוז
 -טסנוקנַײלק םעד ןוא טרעכייו ןופ ?רעטַאעט-גנוי םעד ,רעטַאעט
 ןופ רעדיל יד ןעגנוזעג טָאה ןעמ ןכלעװ ןיא ,"לאזאזעק רעטַאעט
 .רַאוטרעּפער ןטנכייצעגסיוא ןַא טלעטשעג ןוא ןָאזרעדָארב

 "דנַאלגעשּפ שַאנ, ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא ,רוטלוק עשידיי יד
 טכפר עכעלרעגריב טפיוקעגנייא ךיז טָאה ,טַאנָארטַאּפ ןייז רעטנוא ןוא



 "דנָאלגעשּפ שַאנג

 טקַאטנָאק םוש ןייק טַאהעג טינ ייז ןבָאה טציא זיב סָאװ ,רעזייה ןיא
 .רוטלוק ןייז ןוא םוטנדיי ןטימ

 ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ךיוה ןענעז עכלעוו ,סעיזנעצער-רעטַאעט יד
 יד ךרוד ךיוא רָאנ ,רענעייל ןשידִיי ןכרוד רָאנ טינ ןרָאװעג טריטיצ ןוא
 ,קַאלשנעּפַא בקעי ןביירש טגעלפ -- ןרָאיטקַא ןוא ןעגנוטייצ עשיליוּפ
 רָאטקַאדער ךיוא ןעוועג זיא רע .ליטס ןטנכייצעגסיוא ןטימ רעביירש רעד
 ןעוועג ךיוא זיא עבַאגפיוא ןייז ןוא גנוליײטּפָא רעשירַארעטיל רעד ןופ
 רעצ ןייז וצ .ןציטש ייז ןוא ןטנַאלַאט עשירַארעטיל עגנוי ןקעדוצפיוא
 -גייא טינ ןוא יירטעג ןבילברַאפ םיא דימת טינ ןשטנעמ יד טָא ןענעז
 רעד ןופ ענובירט רערעטיירב רעד וצ ןרעדנַאװקעװַא ייז ןגעלפ לָאמ
 -ישזדָאלװ טימ טריסַאּפ טָאה סָאד יו ,רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רעשיליוּפ
 ,ליפ ךָאנ ןוא ןרעטש לָאטַאנַא ,קישזַאװ םַאדַא ,קינדָאבָאלס שזעימ
 קַאלשנעּפַא טָאה החלצה ןוא ביול ,םֹור ןייז וצ רעבָא .ערעדנַא ליפ
 -ַאבמוא ןַאד זיב ןוא םעיינ ַא ןופ ּפיט םעד קנַאדַא ןעוועג הכוז רקיעב
 טימ) טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,ןָאטעילעפ ןשיטסירָאמוה ןטנַאק
 לּפעק ןרעטנוא ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא (?טָאררעיּפ, טפירשרעטנוא רעד
 םעד האנה ליפ טּפַאשרַאפ טָאה רעכלעװ ןוא ,"תורוש יד ןשיװצ;
 .גנוטייצ רעד ןופ להק-רענעייל

 ךָאנ רע טגעלפ ןעגנולײטּפָא עטנָאמרעדנבױא עלַא וצ ךעלבָאגוצ

 ,סעמעט עשיטסינויצ ףיוא רקיעב ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ ןביירש

 ,לארשי-ץרא ןופ ווירב לכ-םדוק ןוא דנַאלסיױא ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק
 ןוא גנילירפ ןיא ,רָאי ַא לָאמ ייווצ ןכוזַאב ףיוא ןעמוק טגעלפ רע ּוװ
 ןייז תעב ,ןשינעעשעג יד ןופ הפוקת רעד ןיא סרעדנוזַאב ,טסברַאה
 .טעטיסרעווינוא רעמילשורי ןיא טנרעלעג טָאה ןוז רעקיצניײא

 עגַאלײב-רעדניק רעד ןופ רַאטקַאדער -- קַאשטרַאק

 םוצ ןדנעוו וצ ךיז קיטכיר רָאפ ןטלַאהעג טָאה קַאשטרָאק שונַאי
 עכעלטנכעוו ַא ןבעגוצסיױרַא גַאלשרָאפ ַא טימ ,אקווד "דנָאלגעשּפ שַאנ,
 ךרוד ןוא רעדניק ךרוד ןרעוו ןבירשעג לָאז סָאװ ,רעדניק רַאפ עגַאליײב
 -ינַאגרָא ןוא ןעגנוגעווַאב עשיטסינויצ יד ןיא טנגוי רעטריזינַאגרָא רעד
 .סעיצַאז

 ףיוא ןענישרעד "לארשי-ץרא; ןעמָאנ רעד זיא רעמ ןוא רעמ ץלַא
 טריפעג ןוא טריגַאדער זיא סָאװ ,"דנָאלגעשּפ םעניילק, ןופ ןטייז יד
 ןענופעגקירוצ טָאה סָאװ ,רעביירש ןוא רעיצרעד ןסיורג ןכרוד ןרָאװעג
 דצמ ןטילעג טָאה רע עכלעוו ,ןעגנושיוטנַא ךָאנ םוטנדיי םוצ געוו ןייז
 ןסַאמ-סקלָאפ עשיליוּפ ןוא ץנעגילעטניא רעשיליוּפ רעד

 טנַאקַאב ןעוועג טינ ןענעז סָאװ ,םישודיח ערעדנַא ןופ רעטסומ ןטיול
 -ַאלײב עטרירטסוליא, יד יװ ,עסערפ רעשיליוּפ רעקיטלָאמעד רעד ןיא
 "דנָאלגעשּפ רעניילקא רעד ךיוא זיא -- ,?עגַאלײב-טרָאּפס, ןוא "עג
 רימ ןוא .טלעוו רעד ףיוא ןימ םעד ןופ טפירשטייצ עטשרע יד ןעוועג
 ריא ןיא ןבירשעג .ַאזַא ןבילברַאפ יז זיא גָאט וצ טנייה זיב זַא ,טנייש
 רעפמעק רעכעלדימרעדמוא רעד ,קַאשטרָאק שונַאי .רעדניק רָאנ ןבָאה
 ןייז ףיוא ןעוװעג רתוװװמ טינ טָאה ,דניק ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רַאפ

 לָאמ ייווצ רעדָא לָאמ ןייא .ענערַא-סגנוטייצ רעד ףיוא ךיוא ףמַאק ןקיזָאד
 .יירעקורד רערָא עיצקַאדער רעד ןיא ןסיײרניײרַא ךיז רע טגעלפ ךָאװ ַא
 ןטנעדנַאּפסערָאק ?ענייז, ןופ עּפורג רעדנפמעק ַא טימ טלגנירעגמורַא
 רענייק .ןעמענ עטַאװירּפ ערעייז טימ זיולב עטסּוװַאב ,ןטסילַאנרושז ןוא
 ןעוט סע סָאװ םעד ןיא ןשימוצניירַא ךיז טכער ןייק טַאהעג טינ טָאה
 קידנעטשלופ ַא ףיױא .רעדניק סקַאשטרָאק ןליו סע סָאװ רעדָא
 ןליפא ןוא גנוטייצ רעיײז טלקיװטנַא ייז ןבָאה ןפוא ןקידנעטשבלעז
 -סיוא יוװ ,סעיצקַא עכעלטפַאשלעזעג ןריזינַאגרָא וצ ןווּורּפ טכַאמעג
 ַא ךָאנ .ערעדנַא ןוא ןעגנוטסעמרַאפ ,ןעגנולמַאזרַאפ-רענעייל ,ןגולפ

 קַאשטרַאק שונַאי
 גָאגַאדעּפ רעטמירַאב-טלעוו

 גנוטײצנכַאװ רעד ןופ רָאטקַאדער
 רעדניק רַאפ

 ןייז ןקַאשטרָאק ןופ טרָא סָאד ןעמענרַאפ ןביוהעגנָא טָאה טייצ רעסיוועג
 טיצ רענעי וצ סָאװ ,ילרעווענ ןעמָאנ ןטימ רעליש רעטלטרעצעגסיוא
 יד ןופ רענייא רע זיא טנייה רעבָא ,טנַאקַאבמוא ןעוועג זדנוא רע זיא
 .ןליוּפ ןיא רעביירש עטסנעעזעגנָא

 ןיילַא בייהנָא םוצ טָאה ,קנעדעג ךיא לפיוו ףיוא .,קַאשטרָאק
 -רַאפ וצ רעווש רימ זיא'ס .גנוטייצ ןייז רַאפ ןעויוורעטניא טריפעגכרוד
 ןיימ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ןעויוורעטניא יד טָא ןופ םענייא ןסעג
 ."רָאטקַאדער ןופ ןוז ןטימ ויוורעטניא; :ןסייהעג טָאה סָאװ ןוא בוטש

 טגערפעג טָאה -- ?קיטיונ ןענעז תומחלמ יד זַא ,וטסטלַאה יצ --
 -- עמעט רעטבילַאב ןייז טימ קידנבױהנָא ,לגניי ןקירָאי-8 םעד קַאשטרָאק
 .םזיפיצַאּפ

 ןלעטשסױרַא רעקלעפ יד ןפרַאד תומחלמ טָאטשנַא זַא ,טלַאה ךיא --
 יד טניוװעג -- טסעמרַאפ םעד טניוועג סָאװ רעד .ןטּפַאשנַאמ-טרָאּפס
 .רָאטקַאדער ןופ ןוז רעד טרעפטנעעג טָאה -- !המחלמ

 רעדניק יד ןגיוצרעד טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ,ןטייצ ןעוועג ןענעז סָאד
 .עביל-ןשטנעמ ןוא םזיפיצַאּפ ןופ טסייג ןיא

 רעד ןיא רעטעברַאטימ עטסײרטעג ןוא עטסטלע יד ןופ רענייא
 זיפ זיפ
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 -עגרעסיוא ןַא טימ שטנעמ ַא ,ןרָאהשריה לאומש ןעוועג זיא גנוטייצ
 ןופ טייקיעפ רעכעלטינשכרוד-טינ ןוא תועינצ ןופ הדימ רעכעלנייוו
 ,ײטרַאּפ םוש ןייק טימ ןדנוברַאפ טינ ןוא קיגנעהּפָאמוא .ןביירש ןטכייל
 -רעטנוא רע טגעלפ ,ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןוא ןשיטילָאּפ ןיא טנַארעלָאט
 ליפ טימ ךיוא ,ןעמָאנ ןתמא ןייז טימ ץוח ,ןעלקיטרַא ענייז ןביירש
 ךיוא ךיז רע טָאה טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז ןייז ץוח .ןעמינָאדװעסּפ
 ןגעוו רעכיב עקינייא טכעלטנפערַאפ טָאה ןוא עירָאטסיה טימ ןעמונרַאפ
 .םוטנדיי ןשילוּפ ןופ עטכישעג רעד

 עבלאווש ןתנ
 רעדנירג יד ןופ רענייא
 גנוטייצ רעד ןופ
 רָאטקַאדערטימ ןוא

 גנוטייצ רעד ןופ ַאוװינ ןרַאפ ףמַאק רעד

 ןופ שימעג רעשילרעטסיוא ןַא ןעװעג זיא "דנָאלגעשּפ שַאנ,
 ןעלקיטרַא ןופ טייז רעד ייב .ןעלּפַאטש-רוטלוק ןוא סעיניל עשיטילָאּפ
 ,ָאװינ ןכעלטפַאשנסיװ ןוא ןשירַארעטיל ,ןשיטילָאּפ ןכיוה רעייז ַא ןופ
 זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ קינייװ טינ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ םיא ןיא זיא
 ךיז ןגעלפ עמעט רעד טָא ףיוא .ןומה ןופ קַאמשעג ןרַאפ טמיטשַאב ןעוועג
 :עיסימָאק-עיצקַאדער רעד ןיא םיחוכיו עשימרוטש ןריפ קידנעטש
 -ּפָארַא ןופ גנולעטש רעשיטקַארּפ רעד רַאפ ןעוועג זיא םירבח לייט ַא
 רעטייווצ ַא תעב ,ןומה ןופ םעט םוצ גנוטייצ רעד ןופ ָאווינ םעד ןקירעדינ
 רעד ןופ ָאוינ ןקידנכערּפשטנַא םעד ןטיהּפָא רַאפ ןעוועג זיא לייט
 יד ןופ גנולגיּפשּפָא עשיּפיט ַא ןעוועג זיא שימעג רעד טָא .גנוטייצ
 דישרעטנוא ,ןסַאלק ענעדיישרַאפ :ןסַאמ עשידיי עשינעגאמָאה-טינ
 ןיא ןדיישרעטנוא עסיורג יד ןוא תועּפשה עלערוטלוק ,םַאטשּפָא ןופ
 .ןשינעפרעדַאב עלערוטלוק ןוא ןעגנואיושנָא עשיגָאלָאעדיא יד

 עליבַאטס יד ןופ םענייא ןעמדיו ךיא ליװ רעטרעװו עכעלטע
 ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא ןופ ןוא "דנָאלגעשּפ שַאנ, ןופ רעטעברַאטימ
 ןטימ טצונַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,רעגניז דרַאנרעב טסילַאנרושז םעד --

 קַאלשנעּפַא ַאלָאּפ

 ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ,ךעלגעטיגָאט טגעלפ רע ."זינגער , םינָאדװעסּפ
 -רַאּפ ןעוועג זיא רע :קיטילָאּפ רעכעלרעניא ןופ סעמעט ףיוא ןביירש
 עטנכייצעגסיוא ןייז ןוא גנוטייצ רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק רעשירַאטנעמַאל
 רעקיטַאּפמיס ליפ טפַאשרַאפ םיא טָאה רעדעפ עשיריטַאס ןוא עפרַאש
 עשיליוּפ יד ןשיװצ ייס ןוא גנוטייצ רעד ןופ רענעייל יד ןשיווצ ייס

 -יטנַא ענעכָארּפשעגסױא טַאהעג טָאה רע .ןטסילַאנרושז ןוא רעקיטילָאּפ

 קורדסיוא םוצ טכַארבעג טינ ײז טָאה רע רעבָא ,תויטנ עשיטסינויצ

 ינעג רעיײז ןעװעג זיא םוחת-סטעברַא ןייז לייוו ,גנוטייצ רעד ןיא

 ןוא ןָאדנָאל ןײק קעװַא רעגניז זיא המחלמ רעד ךָאנ .טריזיצערּפ

 עשילגנע עטמירַאב ןופ ןעגנולײטּפָא עשימָאנָאקע יד ןיא טעברַאעג

 .ןעגנוטייצנכָאװ

 עזַאב רעוויטַארעּפָאָאק א ףיוא -- גנוטייצ יד

 -עג זיא גנוטייצ רעד ןופ גנוטיײרּפשרַאפ יד ןעוו ,טייצ רעד טימ
 -עדנע ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז ,ןגיטשעג זיא העּפשה ריא ןוא ןסקַאװ
 ןופ :"דנָאלגעשּפ שַאנ, ןופ ןעגנוגנידַאב-סגנולקיװטנַא יד ןוא ןעגנור
 -עגנָא טיילעגנוי עכעלטע יד טימ ,הריד רעקידרעמיצ:ייווצ ,רעניילק ריא
 רעד ךרוד -- ןטעּפרַאקס ענעסירעצ ןוא םידגב ענעגָארטעגּפָא ןיא ןָאט
 יד ןופ לַאז ןטסערג ןיא ןענופעג ךיז טָאה יז רעכלעוו ןיא ,הפוקת
 ןטייקירעווש עכעלטפַאשטריװ עריא בילוצ ןעוו ןוא ,ןעײלַא רעװָאדזַאוא
 ןדנעוו וצ ךיז ןעגנּוװצעג ןעװעג רעדנירג עריא ןופ עּפורג יד זיא
 יז ףוס םוצ ןוא ןָאסדיװַאד ףסוי ר"ד רעבעגסױרַא ריא וצ ףליה ךָאנ
 ןפַאשעג זיא יז זיב -- םיכוסכס ליפ ןוא קיירטש ַא בילוצ ןסילש
 עזַאב רעד ףיוא ,ןלױּפ ןיא גנוטייצ עטשרע יד יוװ ,יינספיוא ןרָאװעג
 -כעט יד ייס ןרָאװעג ןענעז רעדילגטימ ענייז סָאװ ,וויטַארעּפָאָאק ַא ןופ
 -ער רעד ןופ רעטעברַא יד ייס ןוא ,סרעצעז יד ןוא רעטעברַא עשינ
 .םירבח עריא ןוא עיצקַאד

 רעד ןופ םויק םעד טרעכיזרַאפ תמא ןַא סָאװ טָאה גנורעדנע יד טָא
 עקינעי יד ךיוא העּפשה ַא ןבעגעג סע טָאה קיטייצכיילג רעבָא ,גנוטייצ
 ןוא ,ןטסילַאנרושז ןייק ןעוועג טינ ןענעז סָאװ ,רעדילגטימ-וויטַארעּפָאָאק
 ןשיאעדיא םעד יװ רעמ גנַאגוצ ןלעירעטַאמ םעד טגוצרָאפַאב ןבָאה
 .געוו ןשיגָאלָאעדיא ריא ןוא גנוטייצ רעד ןופ טלַאהניא

 טרעסעברַאפ זיא גנוטייצ רעד ןופ בצמ רעלעירעטַאמ רעד ןעוו
 ,ןכורּפשרעדיװ עשיגָאלָאעדיא יד ךיוא טקרַאטשרַאפ ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג
 ךיז טָאה םזיטימעסיטנַא רעד :עקיריא סָאד ןָאטעג טָאה טייצ יד רעבָא
 ךיז טָאה ןדיי יד ןופ סיזירק רעשימָאנָאקע רעד ,טרעטיירבעגסיוא
 רעמ ץלַא ןבָאה גנוטייצ רעד ןיא ןוא ,(הילע-יקסבַארג יד) טפיטרַאפ
 -ץרא טימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,סעמעט יד טרָא ןעמונרַאפ רעמ ןוא
 ךרוד ןרָאװעג טקישעג ןענעז סָאװ ,דנַאל ןופ ווירב יד ןוא ,לארשי
 ןיטנעדנָאּפסערָאק רעליבַאטס רעד ךרוד ןוא ןטנעדנָאּפסערָאק עלעיצעּפס
 ןופ בור סָאד טעמדיװעג טָאה גנוטייצ יד .קעשטַארעש-ןַאמלָאװ םירמ
 טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ץלַא ןוא ןעמעלבָארּפ עשיטסינויצ ןטייז עריא
 .םעד



 "דנָאלגעשּפ שַאנ ,

 עטכעלש רעבָא ,גנוטייצ רעד רַאפ געט "עטוג; ןעוועג ןענעז סָאד
 רעד ףיוא ןסעצסקע עשידיי-יטנַא יד -- טייז ןייא ןופ .רענעייל יד רַאפ
 -עסיטנַא רעד ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד ,ןטעטיסרעווינוא יד ןיא ןוא סַאג
 -עג יד -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,ןעמָארגָאּפ ןוא עסערּפ רעשיטימ
 ןעמ זַא ,םעד ףיוא ןעוועג עיּפשמ טָאה ץלַא סָאד .דנַאל ןיא ןשינעעש
 -רָאפ-רעטַאעט ַא ךָאנ םײיהַא ןעמוקקירוצ טנװָא ןיא טנָאקעג טינ טָאה
 יד טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע טריסַאּפ טָאה דימת .גנולעטש
 רעבירעד זיא סע .טעטימָאק-עיצקַאדער ןופ רבח ַא ןופ ץנעוורעטניא
 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה עיצקַאדער יד סָאװ ,טינ רעדנּוװ ןייק
 יד .בוטש ןיא יװ טייצ רעקינייו טינ טכַארברַאפ טָאה ןעמ ּוװ ,ץַאלּפ
 סָאװ .תעל-תעמ ַא העש 24 טרעיודעג טָאה רענעייל םעד יפלכ תוירחא
 רעד ןגָאז טעװ סָאװ ? םרָאפ רַאפ סָאװ ןיא ןוא ןבעג לַאירעטַאמ ַא רַאפ
 -יצעּפס ןבילוצ ? ערעדנַא יד ןוא יד ,ןדיי יד ןגָאז ןלעוו סָאװ ןוא ? רָאזנעצ
 ךיוא זיא'ס ןוא ,קידנעװטיונ ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןשיּכ
 רעד טימ ייס טקַאטנָאק ןליבַאטס ַא ןיא ןעמוק וצ ,ןליוו רעד ןעוועג
 תמא ןַא סָאװ ןענעז רימ .טלעוו רעשיליוּפ רעד טימ ייס ןוא רעשידיי
 ןבָאה רימ רעבָא ,ןײארַאפ-ןטסילַאנרושז ןשידיי ןופ םירבח ןעועג
 ןטסילַאנרושז עשילױוּפ טימ טקַאטנַאק ןליבַאטס ַא ןטלַאהנָא טזומעג
 .ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ רעייטשרָאפ ןוא רעביירש ,רעלטסניק

 עשיליוּפ יד ןגעוו ןעוועג ןענעז ,ןענישרעד ןענעז סָאװ ,סעיזנעצער יד
 יו ןעגנולעטשרָאפ עשידיי ןוא עשיליוּפ ןגעוו ,סרעטַאעט עשידיי ןוא
 .רעטייוו ױזַא ןוא ןעגנוטסעמרַאפ-טרָאּפס עשיליוּפ ןוא עשידיי ןגעוו ךיוא

 זַא ,םעד ףיוא ןעוועג עיּפשמ טָאה "טיײקטלּפָאד , יד טָא זַא ,ךעלגעמ
 ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ ןטסילַאנרושז יד טימ ןעגנואיצַאב ערעזדנוא
 .עטסלַאעדיא יד ןופ ןעוועג דימת טינ ןענעז

 ַא ןעװעג זִיִא "דנָאלגעשּפ שַאנ,; סָאװ ,םעדצָארט
 יז טָאה ,םעד בילוצ עקַאט רשפא ןוא ,גנוטייצ עטנעיילעג ןוא
 יניווָאש ןיא טקידלושַאב יז ןבָאה ןטנַאלימיסַא יד .םיאנוש ליפ
 הוה זרוב רעד טניד יז זַא ,ןפרָאװעגרָאפ ריא ןבָאה ןטסידנוב
 וי סָאװ ןעלקיטרַא טקורד יז זַא ,טהנעטעג טָאה עיזַאושזרוב
 סינומָאק יד ןוא : הריפכ טציטש יז זַא -- עזעיגילער יד ; םזינומָאק
 בל יד .טייקזעיגילער יד יז טקיטומרעד עיצידַארט יד קידנציטש זַא
 ,ײטרַאּפ עדעי .שיטסינויצ קינייװ וצ זיא יז זַא ,טהנעטעג ןבָאה ןטסינ
 תונעט ענעגיײא טקורעגסױרַא טָאה -- לגילפ רעדעי ,עיצקַארפ עדעי
 ןעועג םיכסמ ןוא ןעוװעג הדומ ןבָאה עלַא רעבָא .גנוטייצ רעד יּפלכ
 טימ טנעיילעג יז ןבָאה ןוא ,"ךעלגעממוא זיא ריא ןָא; זַא ,קימיטשנייא
 .רעקינייו רעוװ ןוא רעמ רעוװ ,גנוקידירפַאב

 -כיילג ןוא ,זיא'ס רעווש יו טגָאזעגסױרַא טינ ךיז טָאה רעבָא רענייק
 גנוטייצ רעקיגנעהּפָאמוא ןַא ןופ לרוג רעד זיא'ס טשטנעבעג יװ קיטייצ
 -ילַארָאמ רעד ןָא ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןוא רעבעגסױרַא ןופ העּפשה רעד ןָא
 .דצ זיא סע ןכלעוו ןופ עציטש רעלעירעטַאמ ןוא רעש

 א ןרעװ טרָאד ןוא ָאד ןעוו ןלַאפ ןַארַאפ ןענעז טיוט ןכָאנ וליפא

 םייב רעייטשייב רעייז סָאװ ,ןשטנעמ טימ תונובשח טכַאמעג םייהעג

 -עהעג רעד וצ ןעוועג הכוז טינ טָאה תולג ןיא םוטנדיי סָאד ןבעלפיוא

 רעזדנוא וצ רַאבליפ ױזַא זיא סָאװ ,לארשי ןיא טינ גנוצַאשּפָא רעקיר

 -קעװַא טינ זיא רעבירעד .תולג ןיא טינ וליפַא ןוא ,רבע ןשירָאטסיה

 שַאנא גנוטייצ רעד רַאפ טינ הבצמ-קנעדנָא םוש ןייק ןרָאװעג טלעטשעג

 עריא ןופ בור סָאד יװ ןוא .רעטעברַא עריא רַאפ טינ ןוא "דנָאלגעשּפ
 סָאװ ,ץנַארקנזיױר ַא יו; ןדנּוװשרַאפ ןוא ןעמוקעגמוא יז ןענעז רענעייל
 ."ןטפול רעד ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ זיא

 שי



 ןיפ

 הנס השמ

 .ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןיא גנוטייצ עשידִיי -- "ַאװַאלס עװַאנ,
 .1932 לירּפַא זיב 1921 לירּפַא ןופ ןענישרעד

 .(הנס) םיובניילק השמ ןעוװעג זיא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער
 ,עיצקַאדער ןייז רעטנוא ,סױרַא זיא 1933 רַאורבעפ ןיא

 1935 ןיא זיא סָאװ ,"ַאיניּפָא, טַאלבנכַאװ סָאד
 ."רעטס , ףיוא ןעמַאנ םעד טרעדנעעג ןוא גרעבמעל ןייק רעבירַא

 םעד ןופ ןַאגרָא רעד יװ טנכיײצַאב ןיילַא ךיז טָאה סָאװ גנוטייצ יד
 םישדח עכעלטע ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,ןלױּפ ןיא םוטנדִיי ןלַאנָאיצַאנ
 ףוס ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןלַאװ יד .טַאנעס ןוא םייס םוצ ןלַאװ יד ךָאנ
 -לעזעג עשידיי יד טקיױרמואַאב קרַאטש טָאה גנַאגסױא רעייז ןוא 0
 םישזער סיקסדוסליּפ ןופ ןעגנוגיינ עשיטסישַאפ יד .טײקכעלטפַאש
 זיא םינמיס ענייז ןופ ענייא .גָאט וצ גָאט ןופ טקרַאטשרַאפ ךיז ןֿבָאה
 יזָאּפָא ,עשיטַארקָאמעד יד ןגעק עינַאּפמַאק עשירעכערבעצ יד ןעוועג
 -קַאפ רעלענָאיציזָאּפָא רעקידרקיע רעד --- יז ןשיװצ ,תוחוכ עלענָאיצ
 רעד .םיובנירג קחצי ןופ עיצקַארפ יד -- סַאג רעשידיי רעד ףיוא רָאט
 -רעד ןוא עטמערָארַאפ יד ףיוא קורד רעשַייײצילָאּפ ןוא רעשימָאנָאקע
 ןופ טפרַאשרַאפ ךיז טָאה ,ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןדִיי עטקירד
 עשידיי יד ןעגניווצ וצ ןעוועג זיא ןליצ ענייז ןופ רענייא .גָאט וצ גָאט
 -רַאּפמוא רעד;) ,עטסיל-סגנוריגער יד ןציטש טקעריד ןלָאז ייז ,רעלייוו
 -ליּפ ףצזוי ןופ גנוריגער רעד טימ טעברַאנעמַאזוצ רַאפ קָאלב רעשַייײט
 סָאװ ,עטסיל רעשידיי ַא ןופ ףליה רעד טימ ,טקערידמוא רעדָא ('יקסדוס
 ןסַאמ עשידיי יד ןופ גנוקינייארַאפ יד .טלעטשעגפיוא טָאה גנוריגער יד
 רעד ךיז ןלעטשנגעק סָאד ןוא טכער ערעייז רַאפ ןפמעק וצ ןלוּפ ןיא
 קחצי ןעװעג זיא סָאװ ,טנָארפ רעד טָא -- טכַאמ רעשיטימעסיטנַא
 ןופ ףירגנָא םעד ןטלַאהעגסיוא טשינ טָאה .וטפיוא רעסיורג סמיובנירג
 -ילָאּפ ,ןזיירק ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי .גנוריגער רעשירָאטַאטקיד רעד
 טימ טעברַאעגטימ רעירפ ןרָאי ןבָאה עכלעוו ,עשימָאנָאקע ןוא עשיט
 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םעד
 ,עיצילַאָאק רעד ןופ ןסירעגּפָא ךיז יבָאה ,שארב םיובנירג טימ ,ןליױּפ

 רַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ עשירעפמעק א - א0ש6 060

 (הנפס) םיובניילק השמ

 "ָאװָאלס עווָאנ,; ןופ רָאטקַאדער

 ןופ טייז רעד ףיוא ;קָאלב-סגנוריגער םוצ ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ןוא
 -סינָאיזיװער יד טלעטשעג ךיז טָאה סעקינוװָאקלוּפ ענייז ןוא יקסדוסליּפ
 -ספמַאק עריא טימ (רעציטשרעטנוא סיקסניטָאבַאשז) ײטרַאּפ עשיט
 ןשרעהַאב ןביױהעגנָא ןבָאה עכלעוו (ר"תיב ,לייחה תירב) ,סעיצַאזינַאגרָא
 .ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ ףליה רעד טימ סַאג עשידיי יד

 -עג ןעמ טָאה הרשּפ ןוא טײקיביגכָאנ ןופ ןעגנוניישרעד יד ןגעק
 ןוא גנויצרעד רעשיטילָאּפ-שיגָאלָאעדיא ןופ געוו םעד ןדנעװנָא טזומ
 -ַאב ןלַאנָאיצַאנ םעד ןפיטרַאפ וצ ידכ ,גנורעלקפיוא רעכעלגעטיגָאט
 -וצנגעקַא ךיז ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ חוכ םעד ןדימשסיוא ןוא ןייזטסּוװ
 -נעמַאלרַאּפ םענופ גנוטיידַאב יד יװ ,םעד ךָאנ .םעלַא םעד טָא ןלעטש
 רעשירעטילימ רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא ןלַאפעג זיא ףמַאק ןשירַאט

 רעשירעיצרעד ַא יװ גנוטייצ ַא ןופ תובישח יד ךיז טָאה ,רוטַאטקיד
 עבַאגפיוא עקיזָאד יד טָאה שידיי ןיא .ןביוהעג רעייז טנעמורטסניא
 -ָאלָאּפ ןופ סעצָארּפ רעד רעבָא ,"טנייה רעד, גנוטייצ יד טליפעגסיוא



 ךַארּפש רעשיליופ רעד ןיא גנוטייצ עשירעפמעק ַא -- אסש6 510אס

 טּפַאכעגמורַא טָאה ץנעגילעטניא רעד ןוא טנגוי רעד ןשיװצ עיצַאזינ
 טרָאװ עטקורדעג עשידִיי סָאד ןוא ,ןזיירק עשידיי רעמ ןוא רעמ ץלַא
 ַא טריטסיזקע טָאה שיליוּפ ןיא .ייז וצ ןייגרעד וצ טרעהעגפיוא טָאה
 ,(קילברעביא רעזדנוא) ?דנָאלגעשּפ שַאנ, גנוטייצ עשידיי עטַײרּפשרַאּפ
 םעד ךיז ןבעגרעטנוא ןופ עיניל רעד ףיוא קעװַא זיא גנוטייצ יד רעבָא
 -סגנוריגער רעד ךייש סָאװ ,קיטירק רעדלימ ַא וצ רעדָא םישזער
 -ינעג ךיז טָאה םוטנדיי עלַאנָאיגַאנ עלַאקידַאר סָאד .קיטילָאּפ
 ןייגרעד לָאז סָאװ ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ,גנוטייצ ַא ןיא טקיט
 רעד רַאפ ןקירדסיוא לָאז ןוא ,ץנעגילעטניא רעד וצ ןוא טנגוי רעד וצ
 -ידיי ןופ קנַאדעג םעד טײקכעלטפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןוא טּכַאמ
 -גָארּפ םעד ךיוא יװ ,עיציזָאּפָא רעשיטַארקָאמעד רעלַאנָאיצַאנ ,רעש
 -ָאנע גנוטייצ יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ליצ םעד וצ .םזינויצ ןוויסער
 עשרַאװ ןיא סױרַא זיא רַאילּפמעזקע רעטשרע ריא סָאװ ,?ָאװָאלס עוו
 .19231 לירּפַא ןטס26 םעד

 -ופ םירבח עטלייוועגסיוא ריפ ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצקַאדער יד
 רעשיטסינויצ-לַאקידַאר דעד ןופ) טעטימָאק-לַארטנעצ ןשיטסינויצ םענ
 קחצי ,"טנייה, ןופ רָאטקַאדער-ףעש רעד ,גרעבדלָאג םהרבא :(עיצקַארפ
 ,טעטימָאק-לַארטנעצ םענופ רעציזרָאפ ןוא טַאטוּפעד-םייס ,םיובנירג
 -יש קחצי רָאטקָאד .רָאטַאנעס רענעזעװעג ַא ,ןָאסדיװַאד ףסוי ר"ד
 -וויטוקעזקע סלַא .טַאטוּפעד-םייס רענעזעוועג ַא ,רעקירָאטסיה ַא ,רעּפ
 -מעל ןופ רעלזניא םהרבא רָאטקָאד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא רָאטקַאדער
 .טַאטוּפעד-םייס רענעזעוועג ַא ךיוא ,גרעב

 ,רעביירש טירט עטשרע ערעייז טלעטשעג ןבָאה גנוטייצ רעד טָא ןיא
 טמירַאב ןוא טנַאקַאב ךָאנרעד ןענעז עכלעוו ,ןטסילַאנרושז ןוא רעטכיד
 -נָא טָאה סָאװ ,יוליע רעגנוי ַא ,ליז ןַאמקיד המלש ,לשמל ,יװ ,ןרָאװעג
 ןברָאטשעג זיא רע .שיליוּפ ןיא גנוטכיד סקילַאיב ןצעזרעביא ןביוהעג
 -ַאק רעקירעיגנַאל ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע יו םעד ךָאנ ,י"א ןיא
 -לַאנָאיצַאנ ַא ,רעטעטשדנַארב ןַאמָאר ;דנַאלסור-טעיווָאס ןיא עגרָאט
 עשידיי-לַאנָאיצַאנ ןבירשעג בייהנָא ןופ טָאה רעכלעוו ,רעטכיד רעשידיי
 ,ל"ז לעמיש השמ ; טדמשעג ךיז רע טָאה המחלמ רעד ךָאנ ןוא רעדל
 ישזעי :עשרַאװ ָאטעג ןיא ןעמוקעגמוא ,טעָאּפ רעקידנגָאזוצ רעגנוי ַא
 ןופ דילגטימ ַא ,טסינומָאק ַא ,גרעבדלָאג םהרבא ןופ ןוז רעד ,ָאשיײרָאב
 ןופ רעטײל רעד ןוא ,ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 רעכלעוו ,ל"ז ינָארדנַאסקעלַא רעדנַאסקעלַא :"ךור, גַאלרַאפ ןשהכולמ
 -נערַאפ ןוא םינינע-טרָאּפס רַאפ טנעדנָאּפסערָאק ַא יװ ןביוהעגנָא טָאה
 עטסקיטכיו לד ןופ רענייא יװ ערעירַאק עשיטסילַאנרושז ןייז טקיד
 .לארשי ןיא ןטסילַאנרושז-טרָאּפס

 -לעז רעד ןוא ןייא ןיא ,זיא גנוטייצ רעיינ רעד ןופ ןענישרעד סָאד
 .גלָאפרעדמוא רעסיורג ַא ןוא גלָאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג ,טייצ רעב

 -ירַא טָאה .ָאוװינ רעלערוטלוק ןוא שירַארעטיל שיטסילַאנרושז ריא
 -שיטילָאּפ יד .ןעגנוטייצ עשיליוּפ בור סָאד ןופ ָאווינ םעד ןגיטשעגרעב
 עשירעפמעק ַא .טנעװקעסנָאק ןוא רָאלק ןעוועג זיא עיניל עשיעדיא
 -רעדנימ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רַאפ עיניל

 רַאפ ןוא ,םישזער ןשיטַארקָאמעד ַא ןופ ןעמַאר יד ןיא ,ןליוּפ ןיא טיײה
 ,דנַאלמײה ןשירָאטסיה ןייז ןיא קלָאפ ןשידיי םענופ גנובעלפיוא רעד
 רענעייל ענייז ייב עיטַאּפמיס טקעװרעד טָאה גנוטַײצ יד .לארשי-ץרא
 עשיטימעסיטנַא יד) .דנייפ ןוא רענגעק יד דצמ גנוטכַא ןברָאװרעד ןּוא
 יד ךייש סָאװ ,םויה רדס םוצ ןײגרעבירַא טנָאקעג טשינ טָאה עסערּפ
 רעבָא .ףרַאש ןריגַאער טגעלפ ןוא ?ָאװָאלס עװָאנ; ןיא ןעלקיטרַא
 .גלָאפרעד רעד ןַאד זיב .(ץרא-ךרד טַימ

 עלעירעטַאמ ריא ןעוועג םרוג טָאה גנוטייצ רעד ןופ גלָאפרעדמוא םעד
 -נירג יד ןוא ,טקעלקעג טשינ טָאה לַאטיּפַאק-עיציטסעווניא רעד .עגַאל
 -עג ןזומ ןלעװ ןטיציפעד יד זַא ,ןובשח ןיא ןעמונעג טשינ ןבָאה רעד
 ףקיטסעפרַאפ ךיז טעוו גנוטייצ יד זיב .טַײצ עגנַאל ַא ןרעװו טקעד
 תועדומ קיניױו רעײז ןעמוקַאב טָאה גנוטייצ יד סָאװ םעד בילוצ
 ,בגא) .גָאט וצ גָאט ןופ ןסקַאװעג טיציפעד רעד זיא ,עמַאלקער ןוא
 ןופ םויק רעד רעבָא ,רעטכעלש ןייק ןעוועג טשינ זיא שזַאריט רעד
 .(תוסנכה-ןסנָאנַא יד ןופ קיגנעהּפָא ןעװעג ןַאד ןיוש זיא גנוטייצ ַא
 .גנוטַײצ יד טרעװשַאב רעייז רוזנעצ יד טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ
 ,ןישַאמ רעד ןופ ןײגסױרַא ןכָאנ ןרָאװעג טריקסיפנָאק יז זיא טפָא רעייז
 טָאה ןלוּפ ןיא) ,טקורדעג יינ סָאד ןופ ,עגַאלפיוא עטכיררַאפ יד ןוא
 -וצנָא ןזיװַאב טשינ טָאה (רוזנעצ ערַאנימילערּפ ןייק טריטסיזקע טשינ
 וצ טָאטשטּפױה רעד ןופ סױרַא ןענעז סָאװ ,ןגוצ-טכַאנ יד וצ ןעמוק
 בילוצ ,ןרידיוקיל רוזנעצ יד טגעלפ ןפוא םעד ףייוא .ץניוװָארּפ רעד
 .גנוטייצ ענעשטנּוװעג טשינ רַיא רַאפ ַא ,םימעט עשיטילָאּכ
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 טשינ ךיז טָאה גנוקעד ןייק ןוא ןטיציפעד ןבילקעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 ןעמ לייוו ,טעברַא יד ןזָאלרַאפ ןבָאה רעדילגטימ-עיצקַאדער יד .ןענופעג

 ,רָאטקַאדער-ףעש רעד ךיוא .תוריכש ןייק טלָאצעג טשינ יײז טָאה

 ןוא גנוטייצ רעד ןיא טעברַא ןייז ןסירעגרעביא טָאה רעלזניא .א

 -עג טָאה ןעניישרעד רָאי בלַאה ַא ךָאנ .גרעבמעל ןייק טרעקעגמוא ךיז
 -ַאב ךָאד טָאה עיצקַאדער יד .ןרעוװ וצ ןסָאלשעג גנוטייצ רעד טָארד
 .טיילעגנוי ייווצ ןדַאלעגנייא ןוא ןבעגסיורַא סָאד ןייז וצ ךישממ ןסָאלש
 -יטקַא עלַארטנעצ יד ןופ ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ ןטנעדוטס
 ןופ ץַאלּפ ןפיוא ,גנוטייצ רעד ןיא ןטעברַא וצ ,ןעמיובנירג ןבענ ןטסיוװ
 :ןעוועג ןענעז סָאד .קעװַא ןענעז סָאװ ,ןטסילַאנרושז עלענָאיסעּפָארּפ יד
 דילגטימ-תסנכ רעד רעטעּפש) טנעדוטס-ןיצידעמ ַא ,םיובניילק השמ
 וַאבוַארטש װַאלסינָארב טנעדוטס-טסירוי רעד ןוא (הנס השמ ר'ד
 רעייז ןביוהעגנָא ןבָאה ייז .(םילשורי ןיא ןובית בד טַאקָאװדַא טציא)
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 -דלָאג םהרבא ןופ גנוריורטסניא רעשינעמכַאפ רעד רעטנוא טעברַא
 יד ןָא רעבָא ,גנורַאפרעד ךס ַא טימ רָאטקַאדער ןקידנצנעלג ַא ,גרעב
 ןטנעדוטס עדייב .ךַארּפש רעשילױוּפ רעד ןופ ןשינעטנעק עטסדנימ
 טָאה םיובניילק .טעברַא עשירָאטקַאדער עצנַאג יד טכַאמעג ןיילַא ןבָאה
 ךיוא .ל"גדא ןטכיזרעביא-סגנוטייצ יד ,ןעלקיטרַא-טייל יד ןבירשעג
 .ןטייז-לטימ יד ןיא לַאירעטַאמ ןשיטסיצילבוּפ םעד טריגַאדער רע טָאה
 ןוא סעיינ עשידנעלסיוא יד טריגַאדער ןוא ןבירשעג טָאה םואבוַארטש
 יד טלעטשעג ןוא רוטקערָאק יד טכַאמעג ךיוא טָאה רע .ןטייז-ןסיורד יד
 סָאד ךיוא רעבָא ,תוריכש עשילָאבמיס ַא טמיטשַאב ייז טָאה ןעמ .ןטייז
 -רעטייוו סָאד ןרָאװעג טכעלגעמרעד זיא ױזַא .ןעמוקַאב םיוק ייז ןבָאה
 ןיק ףיא ןגָארטעג טשינ טָאה סָאװ ,גנוטייצ יד ןבעגסױרַא עקיד
 רענעייל יד .לַאנָאסרעּפ ןשינכעט םעד רַאפ תוריכש ןייק ןוא רַארָאנָאה
 טימ טריציפיטנעדיא ךיז ןבָאה ןוא ,ןטייקירעווש יד ןגעוו טסּוװעג ןבָאה
 ןריגַאער רעיײז ךרוד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאד .ןַאגרָא םעד
 -גָאט יד יבגל ןעמונעגנָא טָאה גנוטייצ יד סָאװ ,גנולעטש רעד ףיוא
 .טייצ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא ןשינעעשעג עכעלגעט
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 ןיא ןַא ןופ גנוטייצ יד ןעמוקַאב טָאה ּפַאלק ןקידנרידיצעד םעד
 ןעגנורָאּפשנײא ןוא סעיצקודער יד בילוצ .דצ ןטרַאװרעד טשינ ןצנַאג
 -עלטסירק ַא ןופ ןרָאװעג ןגָארטעגרעביא גנוטייצ יד ןקורד סָאד זיא
 יירעקורד רעשידיי ַא ןיא 42 טַאיװש יװָאנ ףיוא יירעקורד רעכ
 עלענָאיסעּפָארּפ יד טָאה (1932) ב"צרת חסּפ רַאפ .10 עיװַאּפ ףיוא
 ןופ גנורעדָאפ יד טלעטשעגסױרַא רעטעברַא-רעקורד ןופ עיצקעס
 ,גנוטייצ רעד ןופ רעמיטנגייא ןוא רעדנירג יד .גנורעכעה-ןיול ַא
 -רעד גנוטייצ רעד ןופ עגַאל עלעירעטַאמ יד זַא ,טהנעטעג ןבָאה
 -רושז םעד ףיוא ןזיוועגנָא ןוא ןול םעד ןרעכעה וצ טשינ טביול

 גנוטייצ יד זַא ,טקַאפ םעד טימ םילשמ זיא סָאװ ,ןיײארַאפ-ןטסילַאנ
 -ַאמַא עקיליוויירפ ייווצ רָאנ ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןיק טשינ טקיטפעשַאב
 גנוטייצ יד ,רעסעב ןרעוװ טעװ טייצ יד זַא ,טגָאזעגוצ ןבָאה יז .ןרָאט
 ןדער ןענָאק ןעמ טעװ ,ןטייקירעװש עלעירעטַאמ יד ןייז רבוג טעװ
 ,טושּפ ,טסייה ןעגנורעדָאפ יד טציא ןעמוקנגעקטנַא ;גנורעכעה ַא ןגעוו
 ןיא גנוטייצ עשידיי עקיצנייא יד ,בגַא ךרד זיא סָאװ ,גנוטייצ יד ןסילש
 .טכַאמ רעד וצ עיציזָאּפָא ןיא טייטש סָאװ ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד
 רעד טָא אקווד זַא ,טגָאזעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג טלָאמעד ןענעז'ס
 -רעד טשינ ןוא ןרַאּפשנײא ךיז "דנוב , םעד ןגיוװַאב טָאה ,טנעמוגרַא

 -ָאנ; ןיא ןעזעג ןבָאה ןטסידנוב יד לייוו ,ןבעגכָאנ ןלָאז רעקורד יד ןזָאל

 ןוא טנגוי רעד ןשיװצ ײטרַאּפ רעד רַאפ טנערוקנָאק ַא "ָאװָאלס ןעוו

 ,הרבס ַא זיולב סָאד זיא רשפא .ץנעגילעטניא רעטמיטשעג-קניל רעד

 ףיוא ןייג טלָאװעג טינ ןבָאה ןטסידנוב יד זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס רעבָא

 רעבעגסױרַא יד ןעוו וליפא ,גנוניימ רעייז ןטיבעג טינ ןבָאה ןוא ,תורשּפ

 בילוצ ,גנוטייצ יד ןסילש וצ ןעגנּוװצעג ןענעז יז זַא ,ןדלָאמעג יז ןבָאה

 גנוטייצ יד טלָאװעג רעסעב ןבָאה יז .ןעגנורעדָאפ עטכערעגמוא יד
 ןגײלוצּפָא יװ ,טעברַא ןָא ןײגמורַא ןלָאז רעקורד יד ןוא ,ןסילש ךיז לָאז
 גנוטייצ יד טָאה חסּפ ברע .טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ןעגנורעדָאפ ערעייז
 רעד ןגעקַא קידריוװ ןייטש רָאי ַא ךָאנ -- ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא
 יד בילוצ ץלַא סָאד ןוא .ןטיײקירעװש עלעירעטַאמ יד ןוא רוזנעצ
 ...רעטעברַא-רעקורד יד ןופ ןייארַאפ םעד ןוא רעוט עשידנוב

 -ַאב רעד ןרָאװעג לטב טשינ זיא גנוטייצ רעד ןופ ןסילש ןטימ
 ןלַאנָאיצַאנ-שידִיי ַא ,ענובירט רעכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ַא ןיא ףרַאד
 וצ עיציזָאּפָא ןיא ןייטש ךעלטפַאשלעזעג ןוא שיטילָאּפ לָאז סָאװ .ןַאגרָא
 -ער רעד ,גרעבדלָאג םהרבא .ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןיא ,טכַאמ רעד
 יד זַא וצרעד טכַארבעג ןוא טורעג טשינ טָאה "טנייה,, ןופ רָאטקַאד
 -רושז ןוא רעקורד יד ןופ וװיטַארעּפָאָאק ַא) "טנייה, ןופ םיטַאבעלַאב
 יװ ןעניד לָאז סָאװ טַאלבנכָאװ ַא ןבעגוצסױרַא ןסילשַאב ןלָאז (ןטסילַאנ
 -עגנָא טָאה ,1933 רַאורבעפ ןט1 םעד ."ָאװָאלס עווָאנ; ןופ ךשמה רעד
 רעשיליוּפ רעד ןיא טַאלבנכָאװ שידיי ַא עשרַאװ ןיא ןעניישרעד ןביוה
 השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ("גנוניימ יד,) "ַאיניּפָא, ךַארּפש
 -ידיי רעד ףיוא סולפנייא ןַא טַאהעג טָאה טַאלבנכַאװ סָאד .םיובניילק
 -עיזַאנמיג ןופ ןביוהעגנָא ,ןלױּפ ןקיטלָאמעד ןיא ץנעגילעטניא רעש
 עיירפ יד ןופ ןטכיש יד זיב ,ןלושכיוה יד ןיא ןטנעדוטס יד ןוא רעליש
 .רעלטסניק ןוא ןטַארעטיל ,רעלטפַאשנסיװ -- סעיסעּפָארּפ

 -עג ןעגנּוװצעג םיובניילק .מ רָאטקָאד זיא 1925 רעבמעטּפעס ןיא
 .טייקיטעט עשיטסיצילבוּפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג ןייז ןסיירוצרעביא ןעוו
 רָאי ַא ףיוא טריזיליבָאמ ןוא ןרילָאזיא טלָאװעג םיא טָאה טכַאמ יד
 -ירַא "ַאיניּפָא; יד ןריגַאדער סָאד זיא 1935/6 ןיא .ײמרַא ועד ןיא
 סמיובניײלק טימ .גרעבמעל ןַײק ,רעלזניא םהרבא ןופ טנעה יד ןיא רעב
 ןבעגסױרַא סָאד ןרָאװעג טײנַאב זיא ײמרַא רעד ןופ ןרעוװ טײרפַאב
 רעד זיא תוביס עלעמרָאפ בילוצ רעבָא ,עשרַאװ ןיא טַאלבנכָאװ סָאד
 ."רעטס, ףיוא ןרָאװעג טרעדנעעג ןעמָאנ



 הידידי םולש

 רעשילוּפ רעד ןיא גנוטייצסקלָאפ עשידיי -- ַאנַאר ַאטנַאיּפ
 -- רַאטקַאדער .1930 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג .ךַארּפש

 ךורבסיוא ןזיב ןענישרעד .יקצָאלסיוװס לאומש
 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 עכעלגעט ַא ןבעגוצסורַא קנַאדעג םעד ןביױהעגסױרַא טָאה ןַאקצַאי .י .ש

 -טינ רַאפ טמיטשַאב ןייז לָאז סָאװ ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ

 ןעו ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ףוס םוצ ןעוועג זיא סָאד .רענעייל ןשידיי

 .ןעמָארגָאּפ טימ בור יּפ לע טײלגַאב ,עינַאּפמַאק-ץעה עשידיי-יטנַא יד
 -סערג ריא ןיא ,עסערּפ עשיליוּפ יד ןוא טקנוּפכױה ַא טכיירגרעד טָאה
 -יטנַא םעד ןטײרּפשרַאפ םייב טרעייטשעגייב טָאה ,טיײהרעמ רעט
 ַא ןופ גנולטימרַאפ רעד טימ זַא ,טּפָאהעג טָאה ןַאקצַאי .טפיג ןשיטימעס
 ,זירּפ ןכעלגנעגוצ ַא רַאפ ןרעװ טײרּפשרַאפ לָאז סָאװ ,גנוטייצ-סקלָאפ
 ףיוא ןוא קלָאפ ןשיליוּפ ןופ ןטכיש עטיירב יד וצ ןייגרעד ןענָאק רע טעוו
 טײרּפשרַאפ ןענעז סָאװ ,סנגיל ןופ עילַאװכ יד ןפמעקַאב ןפוא ַאזַא
 זיא ױזַא .ןלױּפ ןיא רוביצ ןשידיי ןגעק עסערּפ רעד ןיא ןרָאװעג
 "ליצשָאמָאדַאוו עינטַאטסָא גנוטייצ-סקלָאפ יד ןרָאװעג ןריובעג
 ַא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא ריא ןופ שארב סָאװ ,("סעיינ עטצעל)
 רָאי ַא טימ טשרע טָאה רעכלעוו ,טלַא רָאי 28 ,טסילַאנרושז רעגנוי
 -סילַאנרושז רַאפ לושכיוה רעד ןיא םידומיל ענייז טקידנערַאפ קירוצ
 .יקצָאלסיװס לאומש ןעוװעג זיא סָאד .עשרַאװ ןיא קיט

 עינטַאטסָאא גנוטייצ רעד ןיא יקצָאלסיװס ןופ טיקיטעט יד
 ,טגייצרעביא ךיג ךיז טָאה רע .גנַאל טרעיודעג טינ טָאה "יצשָאמָאדַאיװ
 -געדיא עשידיי ריא ןליוהרַאפ וצ ןעגנּוװצעג זיא סָאװ גנוטייצ ַא זַא
 ,טכיש רענעייל ןטיירב רָאג ַא וצ ןייגרעד ןענָאק לָאז יז ידכ ,טעטיט
 רַאפ עבַאגפיוא יד ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ ןריפוצסיוא לגוסמ טינ זיא
 םוצ ןעמוקעג רע זיא געט ענעי ןיא .טמיטשַאב זיא יז רעכלעוו
 סָאװ ,ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא גנוטייצ ַא ןבעגוצסיורַא סולשַאב
 קיטייצכיילג לָאז ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק ןפמעק ןפָא ןוא ץלָאטש לָאז

 יַאנַאר ַאטנַאיּפ,

 יקצַאלסיוװס לאומש

 רעדנירג ןוא רַאטקַאדער
 גנוטייצ רעשידיי רעד ןופ
 ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא

 "ַאנַאר ַאטנָאיּפ ,

 לייט םענעי רַאפ רעזייווגעוו רעשיטסינויצ ןוא רעלַאנָאיצַאנ ַא יו ןעניד
 ַא ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה עכלעוו ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ
 .ךַארּפש רעשיליױוּפ רעד ןיא גנוטייצ

 זיא עכלעװ ,('גָאטרַאפ ףניפ/) ?ָאנַאר ַאטנָאיּפ גנוטייצ יד
 הכוז טָאה 1930 ןיא יקצָאלסיװס לאומש ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג
 ריא ןופ רעצרעה יד טרעבָארעד ןוא החלצה רעסיורג ַא וצ ןעוועג
 -רָאפניא יד ןעגנַאלרעד ןופ ןפוא ןוא טײקשימַאניד ריא טימ רענעייל
 ןוא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער ןעװעג זיא יקצָאלסיװס .עיצַאמ
 עשיטסילַאנרושז ערעדנַא טריפעגסיוא ריא ןיא רע טָאה קיטייצכיילג
 רע עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרַא-טייל יד ןבירשעג טָאה רע .סעבַאגפיוא
 ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,עקינעי יד ןופ תועיבצ יד טריקסַאמעד טָאה
 ,רָאטסירּפ יורפ יד) סעקישטשמָארגָאּפ יד ןופ ןוא רעצעה יד ןופ שארב
 -קירעיורט רעד ,הטיחש ערשכ יד ןטָאברַאפ וצ ןפורעג טָאה עכלעוו



 -טפַאשטריוו יד טריגַאדער טָאה רע ,(.א.א קַאשטעשט חלג רעטמירַאב
 עפרַאש טכעלטנפערַאפ טָאה ,ןענָאטעילעּפ ןבירשעג ,גנוליײטּפָא עכע
 (קיזומ ןוא רעטַאעט ,ןעגנולעטשסיוא) טסנוק ןופ טיבעג ןפיוא קיטירק
 :טנעצנָאק וצ ןעוועג חילצמ רע טָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .לג.ד.א
 -עג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןשיוצ ןוא ןטסילַאנרושז עקיעפ ךיז םורַא ןריר
 ןַאמָאר ר"ד ,רעמורפ .ג ,רעמורפ סענַאמ ,גרעבנעזייא .ז ,ַאקרוג ,א : ןענופ
 -נַא ליפ ןוא סינּפיק .ש ,סלעזיימ .מ ,גנילירפ קעצַאי ,רעטעטשדנַארב
 .ןעלקיטרַא ערעייז טימ גנוטייצ יד טרעכיײרַאב ןבָאה סָאװ ,ערעד

 ןוא עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןעװעג זיא יָאנַאר ַאטנָאיּפ; גנוטייצ יד
 ןדנוברַאפ ןעװעג טינ זיא יקצָאלסיװס לאומש .עשיאייטרַאּפמוא ןַא
 -לַאנָאיצַאנ יד געוו ןייז טיול טנידעג טָאה רע ןוא ײטרַאּפ םוש ןייק טימ
 יד ןופ לרוג רעד .םוטנדיי ןשיליוּפ ןשיװצ גנוגעווַאב עשיטסינויצ
 טינ טָאה רע .ןצרַאה םוצ טנעָאנ ןעוועג םיא זיא ןסַאמ עשידיי עטפדורעג
 -ַאטשעג זיא רע ןעװ ,ןַאד וליפַא געוו ןשיאייטרַאּפמוא ןופ טכיײװעגּפָא
 -ויצ רעד ןופ גיהנמ םענופ גַאלשרָאפ ןפיוא :ןויסנ ןסיורג ַא רַאפ ןענ
 טָאה רעכלעוו) םיובנילק השמ ר"ד ןלױוּפ ןיא גנוגעווַאב רעשיטסינ

 -= (.ָאנַאר ַאטנָאיּפ, ןיא ןעלקיטרַא ענייז טכעלטנפערַאפ טפָא בגא
 ןייז ןלעטשוצסיורַא ןייז םיכסמ לָאז רע -- הנס השמ ר"ד רעטעּפש
 ענײמעגלַא יד םעטמ ("םייס;) טנעמַאלרַאּפ ןשילױּפ םוצ רוטַאדידנַאק
 ןקידנגלָאפ ףיוא גָאזּפָא ןייז טריטנעמוגרַא יקצָאלסיווס טָאה ,ןטסינויצ
 וצ ידכ ,טנעמַאלרַאּפ ןופ ענובירט רעד ןיא טינ ךיז קיטיונ ךיא; : ןפוא
 -גָאט ןיימ ןיא ךיא וט סָאד .קלָאפ ןיימ ןופ טכער יד ןקידייטרַאפ
 ."גנוטיײצ רעד ןופ ןטייז יד ףיוא טעברַא רעכעלגעט

 -מעטּפעס ןיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ
 ןיילק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןפָאלטנַא יקצָאלסיוװס זיא 1939 רעב
 ךָאנרעד ןוא גוב ךיײט םוצ גנוטכיר רעד ןיא עשרַאװ ןופ לרעטכעט
 טריּפוקָא ןעװעג ןיוש זיא יז ןעו ,עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז
 ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה געט יירד ןופ ךשמ ןיא .ןשטייד יד ךרוד
 ןרעמיצ יד ןיא לַאירעטַאמ ןשיטסירעלטיה-יטנַא םעד ןענערברַאפ טימ
 ןוא יירעקורד רעד ןיא ּפָארַא רע זיא ךָאנרעד ,עיצקַאדער רעד ןופ
 ןענישרעד זיא סָאװ ,לקיטרַא ןייז ןופ תורוש ענעיילב יד ןטָאשעצ
 ."טלפװ יד ןָא טדניצ רעלטיה, :לטיט ןרעטנוא *ָאנַאר ַאטנָאיּפ; ןיא



 שטיװַאר ךלמ

 עשרַאװ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ רעד
 ןרָאי עקיזָאד יד ןופ .רָאי 20 ןוא עכעלטע ןצנַאג ןיא טבעלעג טָאה
 יָאלט :סערדַא םענערָאװעג טמירַאב ןייז ףיוא טבעלעג רָאי 20 רע טָאה
 ףיוא טניווװעג רע טָאה ןבעל ןייז ןופ רָאי ייווצ עטצעל יד .13 עיקצַאמ
 וע זיא עשרַאװ ןייק סיצַאנ יד ןופ ןעמוקנָא םעד טימ .11 ענשטינַארג
 רעד ןיא םיתמה תיחת ןענַאטשעגפיוא דלַאב זיא ןוא ןברָאטשעג
 זיא ןייארַאפ רעד .רוטַארעטיל-טלעװ רעשידי רעד ןופ עטכישעג
 עשטייד יד ןעוו ,1918 רָאי ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא קידנרעיוד
 עשרַאװ ןזָאלרַאפ המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ ןבָאה ןטנַאּפוקָא
 קיליײװטייצ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו ,1939 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע ןוא
 .עשרַאװ ןעמונרַאפ

 ןטַארעטיל רעװעשרַאװ, ןופ וויכרַא רערַאבצַאשמוא רעצנַאג רעד
 רעצריק ךָאנ רעדָא ,ןפורעג ןייארַאפ םעד ץרוק טָאה ןעמ יװ ,"ןייארַאפ
 ןצנַאג םעד טימ ןעמַאװצ ןעמוקעגמוא זיא -- ?13 עיקצַאמָאלט;
 טינ לָאמנײק ןייארַאפ רעד טָאה זיוה ןגייא ןייק .עשרַאװ ןשידיי
 ןופ קָאטש ןטשרע ןצנַאג םעד טעמכ ןעמונרַאפ טָאה רע .טַאהעג
 טָאה סָאװ ,זיוה רעװעשרַאװ קיקָאטשיײרד ,שיטַאבעלַאב ,דילָאס ,טלַא ןַא
 ןעמָאנ םעד טימ (טריוו) ?טערַאװ, רעװעשרַאװ שיּפיט ַא וצ טגנַאלַאב
 רַאפ עיצַאזינַאגרָא-יחרזמ ַא ןעװעג זיא רעכעה קָאטש ַא .שַאירַאכַאז
 ףיוא .ןַארָאטסער רערעלוּפָאּפ ַא ןעװעג זיא רעטרַאּפ ןיא .טנגוי
 סע .ּפָארַא ןוא ףױרַא ןעגנַאגעג רדסכ ןעמ זיא פערט עטיירב יד
 יד ןופ ךעלעטיה עצרַאװש ןוא סעטָאּפַאק טימ טלמיוװעג רדסכ טָאה
 -רדסכ יד ןופ טלמיוועג טָאה סע .עיצַאזינַאגרָא-יחרזמ רעד ןופ עכעלטנגוי
 טָאה רעדיוװ ןטנוא ןופ .ןיײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא סרעייג ןוא סרעמוק עקיד
 -ָאטסער םעד ןופ קיזומ יד ןּפַאלקוצפױרַא ןבױהעגנָא טכַאנרַאפ ןיא דלַאב
 ןוא סעקשזָארד יד ןופ רָאפעג סָאד טּפַאלקעג טָאה סַאג רעד ןופ .ןַאר
 -הריד סָאד רעבָא .ןעײװמַארט ןוא סָאטױא ,סעמרָאפטַאלּפ עשירחוס
 .שדוח ַא סעטָאלז 500 םורַא סנטצעל ,ךיוה רעייז ןעװעג זיא טלעג

 לָאז טלעג-הריד עכיוה סָאד טָא זַא ,טָארדעג טָאה לַאמנייא טינ ןוא

 12 עיקצַאמַאלט
 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ

 שטיוואר ךלמ

 רעטכיד רעשידיי רעטסּוװַאב
 רַאטערקעס רעקירַאיגנַאל

 ןייארַאפ םענופ

 עקַאט זיא ױזַא ,13 עיקצַאמָאלט ןגרַאװרעד גָאט םענייש ןייא ןיא
 .1938 רָאי ןיא ןעשעג

 .רעלַאעדיא ןא ןעוועג זיא ןייארַאפ ןשימַאניד ַאזַא רַאפ טקנוּפ רעד
 -רַאמיר יד ןוא סַאג-עקסרַאמיר רעד ןופ טירש ַא ןעוועג זיא עיקצַאמָאלט
 פשידיי עטכידעג ייווצ יד ןשיווצ קירב עשיוג ןימ ַא ןעוועג זיא סַאג-עיקס
 יד ,"טנעמָאמ , רעד .ווָאבישזג ןוא סעקוװעלַאנ -- סרעטנעצ רעװעשרַאװ
 ,סעקװעלַאנ יד ףיוא סערדַא ריא טַאהעג טָאה ,גנוטייצגָאט עסיורג
 רעטנענ ,ענדָאלכ ףיוא סערדַא ןייז טַאהעג טָאה ?טנייה; רעד ןוא
 רעד ןעמוקעגוצ סעקװעלַאנ יד ףיוא זיא רעטעּפש .ווָאבישזג םוצ
 שַאנ/ רעשיליוּפ רעד ןוא "גנוטייצסקלָאפ, עשידנוב יד ."סערּפסקע;
 טַאהעג ןבָאה ,ןדיי רַאפ ךעלסילשסיוא גנט?ייגָאט ַא ,"דנַאלגעשּפ
 ירד -- יקּפילָאװָאנ ףיוא ןוא עיּפילָאװָאנ ףיוא סעיצקאדער ערעייז

 דא שא זט
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 ןופ -- ?טנייה, ןוא "טנעמָאמ, ןופ .12 עיקצַאמָאלט ןופ גנַאג טונימ
 ,גנַאג טונימ ןצפופ-ןעצ --- ןטייז עדייב

 יד ןופ גנַאג טונימ 8 ןַא ןעװעג ךיוא זיא 13 עיקצַאמָאלט
 -טרוה-ימוג סיורג ןייז טַאהעג טָאה סע ּווװ ,ןעמָארק רעקװעלַאנ
 .שיא קירנעה רעדָא ,ךענעה טסילַאנרושז רענעזעװעג רעד טפעשעג
 -רעדנּוװ ןוא שטנעמ רעשימַאניד רעד טָא זַא ,טנַאקַאב קיניײװ זיא סע
 ץנעטסיזקע רעד ןופ ןרָאי עטסיימ יד ןעוועג זיא רָאטַאזינַאגרָא רעכעל
 ןפיוא חוכ רעד ."ןָארט םעד רעטניה חוכ, ןייז ןייארַאפ-ןטַארעטיל ןופ
 ןוא רעלייצרעד רעטמירַאב רעד טױט ןייז זיב ןעװעג זיא ןָארט

 שיקרַאמ ץירּפ
 רעטכיד רעשידיי רענרעדָאמ

 עּפורג רעד ןופ שאר רעד

 "ערטסַאילַאכ ,

 רעװעשרַאװ יד ןופ רעטסגילק
 .(1927---1876) .גרעבמָאנ
 -- ןענָאקלַאב יד ןוא רעטצנעפ יד ןופ ןדערכרוד טנעקעג ךיז טָאה
 2 ָאנשעל -- ןטסיטרַא עשידיי ןופ ןייארַאפ רעד ןעוועג זיא

 .12 עיקצַאמָאלט ןופ עיפַארגָאעג יד ןעוװעג זיא ךרע ןַא סָאד טָא

 דוד שרעה ןטסילַאנרושז עשידיי
 04 -- ןייארַאפ-ןטַארעטיל םעד ןגעקטנַא

 עטכישעג טָאטשנַא עיגָאלָאכיסּפ

 שטָאכ טעלּפמָאק רעלופ ַא ןעװעג ךעלגנעגוצ ּוװ ץעגרע טלָאװ
 יד ןופ ןעגנוטייצגָאט עשידיי רעװעשרַאװ עסיורג יד ןופ רענייא ןופ
 גנוטייצ רעד טָא ןופ לגיּפש ןיא ןעמ טלָאװ -- רָאי קיצנָאװצ עטנָאמרעד
 עצנַאג יד -- ןבעגרעביא םיא טול ןוא -- ןעז ךעלטנירג טנעקעג
 -ןטַארעטיל ןשידיי רעװעשרַאװ ןופ עטכישעג רעדָא ,עיפַארגָאיב
 -טימ טרעדנוהריפ זיב -יירד סנייארַאפ םעד ןופ לטרעפ יירד .ןייארַאפ
 רעדָא רעמ ןעוועג ןענעז --- ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןדישרַאפ -- רעדילג
 סָאװ ,ץלַא זַא ,ךעלריטַאנ רָאג זיא סע ןוא ןטסילַאנרושז רעקינייוו
 רעד רַאפ ןגָארטעגסױרַא ייז ןבָאה ןייארַאפ רעייז ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 קרַאטש ױזַא טינ ךיז טָאה טייקכעלטנפע יד ןעוו וליפא .טייקכעלטנפע
 .13 עיקצַאמָאלט ףיוא שינעעשעג רעטסנעלק רעדעי טימ טריסערעטניא
 ןעוו וליפא ןוא -- ָאטשינ ץעגרע ןיא רעבָא זיא טעלּפמָאק-גנוטייצ ַאזַא
 טנעקעג טַינ תורוש יד ןופ רעביירש רעד ךיז טלָאװ ןעוועג טלָאװ רע
 ןיא ןטלַאה טנַאקעג טינ ךיז ןטלָאװ ןציטָאנ ענייז .ןצונַאב םיא טימ
 ךרוד ןעוועג טרעטשעג רדסכ טלָאװ ץרָאּפָארּפ יד .ןעמַאר עשירָאטסיה
 ןעגנַאגעגנָא קרַאטש םיא ןענעז סָאװ ,ןשינעעשעג עניילק .סעיצָאמע
 ַא ןעמונרַאפ ןוא טרעטיירבעגסיוא ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ךיז ןטלָאװ
 ערעקיטכיוו לָאמטפָא ןוא -- 13 עיקצַאמָאלט ןופ "עטכישעג, ןטייז ךס
 סע טלָאװ יױזַא ןוא .טריזימינימ -- גגושב -- רע טלָאװ ןשינעעשעג
 טָא ןבירשַאב ךיוא ןוא טכַאמעגטימ ןבָאה סָאװ -- ןעמעלַא טימ ןעשעג
 רעטנעצ :רעקיטכיר רעדָא ,טײקיטסײג רעשידיי ןופ רעטנעצ םעד
 ןעשעג עקַאט סע זיא ױזַא ןוא .ןשטנעמ עשירעפעש עקיטסייג עשידִיי ןופ
 .ןבירשַאב עשרַאװ ןיא לקניוו ןשידיי םעד טָא ןבָאה סָאװ ,ןעמעלַא טימ
 ןיא ןעזָאר .י רעב טימ ןוא ל"ז שטיװָאלַאגעס .ז טימ ןעשעג זיא ױזַא
 קנורט .י .י ,ליזיימ ןמחנ טימ ױזַא ,13 עיקצַאמָאלט ןגעוו רעכיב ערעייז
 ןוא ןעמעלַא טימ ןעשעג סע טעװ ױזַא ןוא ןעגנובײרשַאב ערעייז ןיא
 .תורוש יד ןופ רעביירש םעד טימ יאדווא

 ַא ןופ ןינע ןצנַאג םעד ןיא סרוקיּפַא ןַא ןייז רָאג ליוו ךיא ןוא
 טָא ףיוא .12 עיקצַאמָאלט ןופ עטכישעג רעקיטכיר ַא ןופ טייקידנעווטיונ
 טָאה טרָאד .ןרָאװעג טכַאמעג טינ עטכישעג ןייק זיא סערדַא םעד
 ןעק יו ןוא ...ריא ןופ ןפָאלטנַא ,עטכישעג ןופ טורעגּפָא רעכיג רעכיז ןעמ
 4 אפ ךיז ןטלַאהַאב וצ ףיוא טלקמ ריע ןַא ןופ עטכישעג ןביירש ןעמ
 ?לוװיטש ענרעזייא עריא ןופ גנַאג םעד ןוא עטכישעג רעד

 .עשרַאװ ןיא ןיארַאפ-ןטסילַאנרושז םענופ גנוטלַאוװרַאפ רעד ןופ גנוציז
 -רוט קרַאמ ,שטיװַאקלָאװ .ש ,גרובזניג .ש ,ןַאמיינ .מ .י : סקניל וצ סטכער ןופ
 הידידי) בילטַאג .ש ןוא שטיװַאנילי כ ןויצ-ןב ,ןַאהַאק רַאזַאל ,בוַאט .ל ,וװָאק



 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ -- 13 עיקצַאמַאלט

 ּפָא ץעגרע ךיז טכוז ,םיײה ערעטיב ַא טָאה סָאװ ,ןַאמ ַא יװ ױזַא
 טרעדורעצ ןייז ןליטש וצ ףיוא ץרַאה טנעָאנ ַא טימ לקניוו שימייה ַא
 רערעטיב רעד ןופ שטנעמ רעקידנריפנָא רעד ךיז טָאה ױזַא ,טימעג
 וצ ףיוא לקניוו םעד טָא ןפַאשעג עשרַאװ ןיא טייקכעלקריוו רעשידיי
 ,טכיל ןלערג םעד ןופ ןפָאלטנַא זיא רע .טייקרעטיב רעד ןופ ךיז ןטלַאהַאב
 -ןיב םעד ןיא ןטקַאפ-סנבעל יד ןופ שינרעטצניפ רעקיטכַאנ רעדָא
 עטכישעג ענעקורט ןביירש טינ ןעק ןעמ .12 עיקצַאמָאלט ןופ תושמשה
 -ןיב רעשירעלטסניק ַא טשרעהעג רדסכ טָאה סע ּוװ ,טרָא ןַא ןופ
 .תושמשה

 לָאמנייא טינ עשרַאװ ןיא ןבעל עשידיי עטרַאה סָאד טגעלפ ךָאד ןוא
 טגעלפ טניוו ַא ןוא 12 עיקצַאמָאלט ףיוא רעטצנעפ ןוא ריט ןסיירפיוא
 ךיז ןבָאה טנעוו יד ףיוא רעדליב יד ,ןרעמיצ עלַא ךרוד ןגָארטכרוד ךיז
 ןרעקרעביא ךיז ןלוטש ןוא ןשיט יד ןוא ןעלקָאש ןּפמָאל יד ,ןגיוו ןעמונעג
 ךָאנ געט רָאּפ ַא .סעגָאלדָאּפ יד ףיוא ןרעגלַאװ ךיז רעכעטשיט יד ןוא
 ןוא ןיז ריא ןרילרַאפ ,ןעוועטסוּפ 13 עיקצַאמָאלט טגעלפ שינעעשעג ַאזַא
 ךָאנ טקנעבעג טרָאפ טָאה ץרַאה סָאד רעבָא .ץנעטסיזקע ןופ לכש ריא
 .טלקמ ריע םעד טָא ,לקניװ םעד טָא

 ,ןטקַאפ עקיזָאד יד ןופ רענייא ָאד ןרעוװ טלייצרעד עקַאט לָאז ןוא
 :עכלעזַא עלַא ןופ רעטספרַאש רעד רשפא

 טינ ךיא לעװ ןרעװש רעבָא -- 1929 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ןמחנ קחצי ר"ד עשרַאװ ןייק ןעמוקענּפָארַא זיא -- עטַאד רעד חוכמ
 -ןטַארעטיל רעװעשרַאװ ןיא עיצקעל ַא ןטלַאה טפרַאדעג ןוא גרעבנייטש
 ןיא רַאסימָאק-סקלָאפ םענעזעוװעג ַא ןופ תונורכז, :עמעט יד .ןייארַאפ

 ןופ ןציז .עשרַאװ ןיא טַאקידניס-ןטסילאנרושז ןשידיי ןופ גנוטלַאוורַאפ עטצעל
 ןויצ-ןב ,עבלַאװש ןתנ ,רעגניז דרַאנרעב ,ןייטשלעקניפ םייח : סקניל וצ סטכער
 .ש ,רעקנילפ דוד :סקניל וצ סטכער ןופ ןעייטש ; ווָאקרוט קרַאמ ,שטיװָאניליּכ

 .ןעזָאר .י רעב ןוא ץרַאװש סחנּפ ,ץָאלק

 .טסּוװַאב זיא גרעבנייטש ר"ד ןופ גנולעטש יד ןוא ."דנַאברַאפ-ןטַאר
 סעילַאװכ יד תוביס סנייא ןוא טנזיוט קנַאדַא -- ןענעז ןרָאי ענעי ןיא
 ןוא ,ךעלטפַאשנדיײל ןוא ךיוה ץנַאג ןעגנַאגעג ןליוּפ ןיא םזינומָאק ןופ
 רעד ןשיווצ סרעדנוזַאב ץנַאג ןוא ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא סרעדנוזַאב

 רעדנַא ןַא ןיא ןרעהעג "תוביס ןייא ןוא טנזיוט, יד .טנגוי רעשידיי

 סעילַאװכ יד ,ָאי .םעד ןגעוו ןייז ךיראמ טינ ָאד ןלעװ רימ ןוא טיבעג

 ןכַאלּפטנַאה יד ,טסולגעג ךיז טָאה עיצקַא ןוא ךיוה ןעגנַאגעג ןענעז
 ? עיגרענע יד ןיהַא ןעמ טוט ּוװ רעבָא .ןשטנעמ עגנוי יב טצרַאמשעג ןבָאה
 ןעיירד סַאג רעד ףיוא ןוא טנָאזירָאה ןפיוא טינ ךיז טעז עיצולָאװער ןייק

 שיא רענעה
 13 עיקצַאמַאלט , ןופ רעדנירגטימ

 ןטסדנימ ןדעי רַאפ ןוא (ןטנַאיצילַאּפ) "סעטנעמ/ רועיש ַא ןָא םורַא ךיז
 ןרירטסנָאמעד ןטסדנימ ןדעי רַאפ ,לדיימ רעדָא ,לגניי ַא ןופ ףורסיוא

 ןעמ טסיש .,טָארד-יײװמַארט ַא ףיוא יז קידנפרַאװפױרַא ,ןָאפ עטיוד ַא

 ןעזנָא ךיז לָאז סָאװ עיצקַא ַאזַא ,ךָאד ךיז טליוװ עיצקַא ןוא .תונמחר ןָא

 ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע ןוא .ןלָאצַאב ריא רַאפ רעייט טינ לָאז ןעמ

 ןוא ,רַאפרעד טרָא רעטסעב רעד ןייז טעװ ןיײארַאפ-ןטַארעטיל רעד זַא
 .טייצ עטסעב יד גרעבנייטש ר"ד ןופ עיצקעל יד

 ןביוהעגנָא עיצקעל יד ךיז טָאה םיוק :ןָאטעג ןוא טגָאזעג ןוא

 ֿפלופ טימ ןוא ןפור-ןשיװצ טימ עיצַארטסנָאמעד יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה

 יד .סיורג קידארומ ןרָאװעג דלַאב זיא הלהב יד .רעייא טימ ןוא לּפע

 יד ,ןגָארטעגּפָא רעכיג סָאװ ךיז ןבָאה ןייארַאפ ןופ רעדילגטימ עכעלדירפ

 ַא ןוא -- דלעפטכַאלש ןפיוא ןבילבעג ןענעז ןטסילַאנרושז עקיפיפ רעמ

 טָאה -- םינלזג עשידיי -- רָאנ -- ןרָאװעג דלַאב סע זיא דלעפטכַאלש

 ןגָאלשעג -- ?עקַאט סָאװרַאפ ןוא -- ןשטנעמ ןייק ןגָאלשעג טינ ןעמ

 יד ,רעכעטשיט יד ,טנעװ יד ןופ ןטעּפַאט יד ,ןלוטש יד ןעמ טָאה

 טסיירד טלעטשעג ךיז טָאה ןעמ ןוא טעפוב םייב ןלעטשעג ענרעזעלג

 ףיוא ןציז ןבילבעג זיא גרעבנייטש .סעדער ןטלַאהעג ןוא ןשיט ףיוא
9 5 2 



20 

 ָאד .ןעיירעלדיז יד טרעהעגוצ ןוא ןטערטעגּפָא טינ .ענובירט רעד
 וליפא טָאה ןעמ ,רעכיז ןעוועג עקידנלַאפנָא יד ןופ עפורג יד זיא
 ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ רעבָא ,ןָאפעלעט םייב רמוש ַא טלעטשעגקעװַא
 יד רַאפ ץרַאה ַא טַאהעג ןעמ טָאה ָאד .טרסמעג טינ יװ ייס ןעמ טלָאװ
 רָאנ ןוא .טליפעגטימ ןוא תוביס יד טנעקעג טָאה ןעמ ,ןשטנעמ עגנוי
 ַא ןופ סופ ַא ןכָארבעגּפָא -- טומרעביא ליפוצ ןיא -- טָאה רענייא ןעוו
 רעטצנעפ סָאד ןוא ןירַא רעטצנעפ ןיא ןָאטעג ףרָאװ ַא םיא ןוא שיט
 סָאװ ,"עטנעמ, רעד ןופ סיפ יד וצ ךַארק ַא טימ ןלַאפעגּפָארַא זיא
 עיקצַאמָאלט ,דזַאיעשּפ ,עיקסרַאמיר ןופ גָאר ןפיוא ןענַאטשעג טרָאד זיא

 רעגניז -י .י

 רעקַיַאזַארּפ רעשידיי

 .ןוט קוק ַא ןעגנַאגעג ןוא ןטסָאּפ םעד טזָאלרַאפ רע טָאה -- ָאנשעל ןוא

 טָאה ןעמ זַא ןוא .ריט-רעטניה רעד ךרוד ןפָאלטנַא עלַא ןענעז טלָאמעד
 -ןטַארעטיל ןופ רַאטערקעס רעד טָאה לָאקָאטָארּפ ַא רעטעּפש טכַאמעג
 טָאה 13 עיקצַאמָאלט .ןבעגעגנָא טינ ןעמענ םוש ןייק ,ךעלריטַאנ ,ןייארַאפ
 ןוא טײטשרַאפ סָאװ ,עמַאמ ַא ןעוועג זיא 12 עיקצַאמָאלט ,טרסמעג טינ
 .רעדניק עריא טימ טימ טליפ

 יד ןופ ןקעלפ-רעייא יד ןשַאװעגּפָא ןעמ טָאה רעטעּפש געט ייווצ
 ענערָאװעג-םָאל יד ןיא ךעלסיפ יד טלעטשעגניירַא ,ענעדלָאג יד ,ןטעּפַאט
 יד ףיוא רעדליב יד טכיילגעגסיוא ,קירוצ רעטצנעפ יד טזָאלגרַאפ ,ןשיט
 ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,סיוטש-טניוו ןטלַאק םעד ןסעגרַאפ ןעמונעג ןוא טנעוו
 סָאװ ןבָאה עלַא .תושמשה ןיב ןלופטימעג םעד ןיא ןסירעגניירַא יור
 עקניל יד ןטסײמ םוצ .טנעדיצניא םעד ןסעגרַאפ טלָאװעג רעכיג
 -רעדניק רעמ ןעוועג זיא עצנַאג סָאד זַא ,טסּוװעג ןבָאה ייז .ןיילַא םירבח
 זַא ,דשח רעקרַאטש ַא ןעועג וליפא זיא סע ןוא .טסנרע יװ ליּפש
 .ליּפש ןיא טנַאה ַא טַאהעג ןבָאה ןרָאטַאקָאװָארּפ

 עשיגָאלָאכיסּפ ַא רָאפ ךיז טלעטש תורוש יד ןופ רעביירש רעד
 רעבָא ךיז ןעק רע .12 עיקצַאמָאלט ןופ גנוביײרשַאב ןוא גנושרָאפסױא

 שטיווַאר דלמ

 םעד ןופ גנושרָאפסיוא עכעלטכישעג ןייק ןלעטשרָאפ טינ ןפוא םושב
 עיקצַאמָאלט ןופ גנושרָאפסױא עכעלטכישעג-רוטלוק ןייק וליפא .טרָא
 רעקידרדסכ ַא ןעוועג ָאד זיא ןעניז םעד ןיא ךיוא .ךעלגעמ טינ זיא 3
 רַאפ סערעטניא ליפיוזַא ןענַארַאפ זיא ךָאד ןוא .שימעג  ַא ,גַאזגיז
 ןבולק טריטסיזקע ןבָאה קרָאי-וינ ןיא ןוא זירַאּפ ןיא .סערדַא םעד טָא
 טעדגירגעג ךָאנ ןלעװ ןבולק ןוא 713 עיקצַאמָאלט; ןעמָאנ םעד ףיוא
 ןוא ןענישרעד ןיוש ןענעז ןעמָאנ םעד טָא טימ רעכיב עכעלטע .ןרעוו
 .ןעניישרעד ןוא ןעניישרעד ןלעװ רעכיב ךָאנ

 רָאי ןיא ןעגנַאגעגרעטנוא זיא 13 עיקצַאמָאלט סערדַא רעד זַא
 ,11 ענשטינַארג ףיוא ןגָארטעגרעבירַא ךיז טָאה ןייארַאפ רעד ,8
 יד ןפורעג ןוא דּפסה ַא ןבירשעג תורוש יד ןופ רעביירש רעד טָאה
 טַאהעג זיא סע ןעוו ןבָאה סָאװ ,טלעװ רעד רָאג ןופ רעביירש עשידיי
 ןגעוו ןטָאדקענַא יד ןענעכייצרַאפ וצ -- 13 עיקצַאמָאלט וצ תוכייש ַא
 ןסיורג ןייא ןיא ייז ןגָארטנעמַאזוצ ןוא ןעקנעדעג ייז סָאװ ,עיקצַאמָאלט
 רעשידיי רעד ןופ רעביירש-עטכישעג יד ןכלעוו ןופ -- םוירַאטָאדקענַא
 -עלקפוא עשיגָאלָאכיסּפ ..גנַאל תורוד ןּפעש ןלעװ רוטַארעטיל
 ןשיװצ ןליוּפ ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ קרעװ יד ןופ ןעגנור
 .תומחלמ עסיורג ייווצ יד

 טפַאשרעריפנָא יד

 עיצַאּפוקָא רעד ךָאנ דלַאב ,טיוט סצרּפ שובייל קחצי ךָאנ רָאי ַא ןיוש
 שרַאװ ןיא רעביירש עשידיי יד ןבָאה ,ןשטייד יד ךרוד עשרַאװ ןופ
 זיא ןייארַאפ ַא .עיצַאזינַאגרָא רעקידנעטש ַא ןגעוו ןטכַארט ןביױהעגנָא
 ,עיקצַאמָאלט ףיוא עקַאט ןוא ,ןעגנודעג לַאקָאל ַא ,ןרָאװעג טעדנירגעג
 טליּפשעג גרעבמָאנ דוד שרעה טָאה דלַאב ןוא ,ךעלביטש רָאּפ ַא ןיא רָאנ

 ןור השמ ןוא סינּפיק םחנמ ,ךַאבילרַאק לאירזע ר"ד :סקניל וצ סטכער ןופ
 (ןָארקרעגיצנַאד)



 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ -- 13 עיקַאמַאלט

 המכח:סנבעל ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע .עלָאר עטסקיטכיװ יד ָאד
 ַא ןיא ןגיוצעגפיוא .סערדַא ןַא ןָא שטנעמ ַא וצרעד ןוא הרשּפ ןופ ןוא
 טָא וצ טקנעבעג קירוצ רע טָאה -- שרדמה תיב ַא ןיא ןוא הבישי
 גנופַאשַאב רעד טימ ,גנַאגוצ ןזעיגילער םעד ןָא רעבָא ,רעפסָאמטַא רעד
 לָאמַא ףיוא ןכַאז ךס ַא טלָאװעג רע טָאה ןייארַאפ-רעביירש ַא ןופ
 טלעפרַאפ טָאה סָאװ ,הביבס עטנעגילעטניא ןַא ןבָאה רעדיוו : ןכיירגרעד
 סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןבָאה ,בוטש סעצרּפ ןופ גנַאגרעטנוא םעד ךָאנ
 ץנַאג ןבָאה ,רעביירש ןוא ןטסילַאנרושז ץוש ןלענָאיסעּפָארּפ ןבעג לָאז
 קיטעמוא ױזַא זיא סע ןעזו ,גָאט ןופ ףיולרַאפ ןיא ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא טושּפ
 סָאװ ,עלַארטנעצ ַא ןבָאה ,לביטש ןעגנודעג ַא ןופ טנעוו ריפ יד ןיא ןַײלַא
 רעלערוטלוק ןייר ַא ףיוא סעזערּפמיא עשירַארעטיל ןריזינַאגרָא לָאז

 עשידיי ּוװ ,לקניוװ ַא ןבָאה ,ןעגנושימוצ עשיאייטרַאּפ םוש ןָא ,עזַאב
 .םזינָאלָאּפ רעשיבָאנס רעד טינ ןוא ןרינימָאד לָאז טייקכעלמיטסקלָאּפ
 ןיילַא -- ןריזינַאגרָא וצ המכח יד ןוא חוכ םעד טַאהעג טָאה גרעבמָאנ
 ּוװ ןעוועג םוטעמוא זיא רע .רעסַאװ ןטלַאק ןיא טנַאה יד קידנעוטניײרַא טינ
 טקרעמַאב טָאה רע ביוא ,ןײגקעװַא דלַאב טגעלפ ןוא ןייז טזומעג טָאה רע
 זיא ,גנוציז ַא ףיוא ןעוועג ָאד זיא רע זַא ןוא .םיא ןָא ןייג טעװ סע זַא
 ַא ןוא רעטכער רעד ןיא ענעמיל טימ יט רעקרַאטש לזעלג ַא טימ
 .טנַאה רעקניל רעד ןיא סָאריּפַאּפ

 טריטסיזקע טָאה ןייארַאפ רעד סָאװ ,רָאי 11 עלַא טַארוקַא רע זיא יצ
 רשפא .טינ ךיא סייוו --- טנעדיזערּפ ןייז ןעוועג ,ןטייצבעל סגרעבמָאנ ייב

 שילַארָאמ ,טנעדיזערּפ רעד ןעוועג טינ ייווצ רעדָא ,רָאי ַא שינכעט רע זיא
 גנוריפ ךָאנ טקוקעגפיורַא ןעמ טָאה םיא וצ .ןעוועג יוװ ייס סע רע זיא
 זיא רע ןוא .ןריולרַאפ טליפעג ךיז ןעמ טָאה םיא ןָא .הצע ךָאנ ןוא
 ַא טכַאמעג רע טָאה ָאד .גנַאל-םישדח עשרַאװ ןיא ןעוועג טינ לָאמטּפָא
 .לארשי-ץרא ןייק ָאד ןוא עניטנעגרַא ןייק ָאד ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןייק עזייר

 -- ןילרעב ןייק רקיע רעד ןוא -- ןָאדנָאל ןייק ןוא ,זירַאּפ ןייק ןוא
 .קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ עלַא ןרָאפוצ רע טגעלפ

 סָאװ ,רעדילגטימ 12 ןופ גנוטלַאװרַאפ ַא טַאהעג טָאה ןייארַאפ רעד
 גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעכעלרעי רעד ףיוא ןרעוװ ןבילקעגסיוא ןגעלפ
 ןעגנוטלַאװרַאפ יד ןגעלפ ןטלעז טינ .רָאי-רַאדנעלַאק ןדעי ןופ ביױהנָא ןיא
 ןרינָאיסימעד ןצנַאגניא רעדָא ,סעיצַאנגיזער ךרוד ןרעוװו טריטעלּפמָאקעד
 עניײמעגלַא יירד ןוא ייווצ ןעמוקעגרָאפ רָאי ןייא ןיא ןענעז טלָאמעד ןּוא
 יד ןיא ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןעגנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא יד .ןעגנולמַאזרַאפ
 רעד ןופ יירפ ןעוועג ןענעז ןטסילַאנרושז עלַא ןעוו ,ןטנוװָא-קיטיירפ
 -= תבש ןעוועג זיא ןייארַאפ ןופ גָאט-ור רעלעיציּפָא רעד שטָאכ .טעברַא
 רעד ןיא לָאז סע רעװ .טיהעג טינ תדכו ןידכ ור-תבש יד רע טָאה
 טנעדיזערּפ רעד --- טסּוװעג רעירפ ןעמ טָאה -- ןיירַא טינ גנוטלַאװרַאפ
 סגרעבמָאנ ךָאנ .1927 רָאי ןיא טוט ןייז זיב ױזַא .גרעבמָאנ ןביילב טעוו
 עלַא טעמכ -- ּפָאק וצ ּפָאק ןופ טרעדנַאװעג ןיורק יד ןיוש טָאה טיוט
 ,יקסנילרַאק .ב ,רענפעש .ב ,בילטָאג עשוהי ר"ד ,שטיװָאלַאגעס .ז : רָאָי
 טָאה יז רָאנ ,טרעדנַאװעג ןיורק יד טָאה רָאנ טינ .א .א יקצינּפוטס .- .ש
 ןריולרַאפ ,ןרעלקפיוא רעטעּפש ןלעװ רימ עכלעוו תוביס בילוצ ,ךיוא
 .ץנַאלג ריא

 ןסנַאניפ יד ,עטלעטשעגנָא יד

 עכעלטפַאשלעזעג ףױא טלעטשעג ,עיצוטיטסניא רעדעי ןיא יװ
 .גנוריפסיוא שרעדנַא סעּפע ןוא גנוריפנָא שרעדנַא סעּפע זיא ,תודוסי
 .13 עיקצַאמָאלט ףיוא ןייארַאפ-ןטַארעטיל ןיא ןעוועג ךיוא סע זיא ױזַא ןוא

 רע .שיא ךענעה ןעמָאנ םעד טנָאמרעד רעירפ ןיוש ןבָאה רימ
 רעטשרע רעד תעשב ,גנַאל טייצ ַא .רעמ טרָאװ ַא טנידרַאפ ךיז טָאה
 שידיי ןיא רעטרָאּפער ַא ןעוועג רע זיא ,עשרַאװ ןופ עיצַאּפוקָא רעשטייד
 -{ שש; ילגטימ ַא .ןַײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג .ןעגנוטייצגָאט

 ןַאזרעדָארב השמ

 רעטכיד רעטסּוװַאב

 -ַאנרושז םעד שטָאכ בעל עצנַאג סָאד ןבילבעג רע זיא ןייארַאפ ןיא
 ןרַאבטיּפָארּפ רעמ םעד ףיוא ןטיברַאפ דלַאב רעייז רע טָאה ךַאפ ןשיטסיל
 ןעוועג זיא טפעשעג ןייז .ןעלקיטרַא-ימוג טימ רחוס-סיורג ַא ןופ ךַאפ
 -כוב עכעלטע ןעוועג ךיוא ןענעז סע ּוװ ,"ןעמָארק רעקװעלַאנ, יד ןיא
 -רושז סשיא ךענעה טקעדטנַא לָאמַא טָאה סָאװ ,גרעבמָאנ .ןעגנולדנַאה
 -ינַאגרָא ענייז טקעדטנַא ךיוא ךיג רעייז טָאה ,ןטייקיעפ עשיטסילַאנ
 ,טקעדטנַא דלַאב רעײז רע טָאה רקיע רעד ןוא ,ןטייקיעפ עשירָאטַאז
 .. רעסַאוװ ןטלַאק ןיא טנַאה/ ןייז ןייז טעוװ שיא זַא

 -ןָאפעלעט סָאד ןעמונעג דלַאב גרעבמָאנ טָאה -- ןעוו סָאװ רעמָאט
 ןוא !ןייג וצ רָאנ טמוק -- ךענעה :ןפורעג ןוא ןיירַא טנַאה ןיא לביירט
 זיא ןוא ןעלטנַאמ-ימוג ענייז ןוא ןשָאלַאק ענייז ןזָאלעגרעביא טָאה שיא
 ןרָאפעגקעװַא זיא גרעבמָאנ טּפָא יו .עיצַאוטיס יד ןעװעטַאר וצ ןעוועג ָאד
 -- ןעמוקקירוצ םייב -- ןיוש שיא םיא טָאה טייצ לקיטש ַא ףיוא
 םיא ךרוד ."אבה ךורב; ריט רעד ףיא טפירשפיוא ןַא טיירגעגוצ
 םיא ךרוד ןוא עטלעטשעגנָא ןרָאװעג טגָאזעגּפָא ןוא ןעמונעגנָא ןענעז
 רעקיבייא רעד ןעוועג זיא רע .ןטקַארטנָאק עלַא ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז
 זיא גרעבמָאנ זַא ןוא .עיסימָאק-רידיוער רעד ןיא דילגטימ

 זאב .ב
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 ןברָאטשעג ןוא ,1927 רָאי ןופ טסברַאה ןפיט ןיא טייקיבייא רעד ןיא
 שיא םיא טָאה ,עשרַאװ ןופ טייוו טינ ,קצָאװטָא טרָארוק ןיא רע זיא
 טָאה ,ןייארַאפ-ןטַארעטיל ןיא עשרַאװ ןייק ליבָאמָאטיױא ןַא טימ טכַארבעג
 רע זיב געט עכעלטע ףיוא ןטפעשעג ענייז ןזָאלעגרעביא ןצנַאגניא רע
 ןפיוא ור רעקיביײא וצ טגײלעגקעװַא רעביירש ןטרעטעגרַאפ ןייז טָאה
 ךיוא טָאה שיא ןוא .ײלַא-ןטַארעטיל .ג .א רעד ןיא םלוע-תיב רעשנעג
 טלעטשעגקעװַא לָאז סע ןוא ןרעיודעג גנַאל וצ טינ לָאז סע זַא ,טגרָאזעג
 טָאה -- גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ טייטש סָאװ ,הבצמ עקיסַאּפ ַא ןרעוו
 .סיצַאנ יד טרעיודעגרעביא

 ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס-וװיטוקעזקע רעקידנעטש רעטשרע רעד
 ףיוא .גרעבנעכייר םהרבא ןעמָאנ םעד טַימ ןַאמ רעגנוי ַא ןעוועג זיא
 המחלמ עטייוצ יד טבעלעגרעביא רע טָאה ,טסּוװַאב זיא זדנוא לפיוו
 קעװַא -- זירַאּפ רעביא -- זיא ןוא ןליוּפ ןייק ןעמוקעג ,דנַאלסור ןיא
 זיב ךרע ןַא ןעװעג רע זיא ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס .ַאלעוצענעװ ןייק
 ַא ןרָאװעג ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס רעד זיא טלָאמעד .1922 רָאי םעד
 .גרעבלעג לָאטַאנַא שטירזעמ ןופ רעוט ּרעכעלטפַאשלעזעג ןוא רערעל
 -סגנוטייצ רעקרָאי-וינ ןופ הנתמ-טלעג ַא קנַאד ַא ןוא -- טייצ ןייז ןיא
 ובָאה רעלטסניק ,טריטנָאמער ןייארַאפ םעד ןעמ טָאה -- רעבעגסיורַא
 ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,ןטעּפַאט ענעטנוויל טימ טנעװ יד ןעגנָאהַאב
 ןטגנוריצרַאפ יד .גנולעטשסיוא-טסנוק רעטנענַאמרעּפ ַא ןופ קורדנייא ןַא
 ןיא .םיױבלעּפַא השמ רעלָאמ רעד טריפעגסיוא טָאה ןטנווייל יד ףיוא
 םעד טָאה רָאי ןבלעז ןיא .קרָאי-וינ ןייק קעװַא גרעבלעג זיא 1924 רָאי
 יד ןופ רעביירש רעד ןעמונעגרעביא ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס ןופ ןטסָאּפ

 ףסוי ןוא עלעשרעה רעטכיד-סקלַאפ ,וָאקרוט קרַאמ :סקניל וצ סטכער ןופ
 ןַאמטּפעה

 שטיווַאר ךלמ

 זיב -- רָאי ןעצ יװ רעמ טדײלקַאב ןטסָאּפ םעד טָאה רע ןוא תורוש
 בלַאה ַא ןוא ריפ יד ןיא .ןלוּפ ןופ קעװַא זיא רע ןעוו ,1924 רעבמעצעד
 ַא ןופ ןרָאװעג טדַײלקַאב רַאטערקעס ןופ עלעטש יד זיא 1929--1925 רָאי
 ל"ז ןילטייצ ןנחלא רעלעטשטפירש יד יז ןשיווצ ,ןענָאזרעּפ ייר רעצנַאג
 םעד טָאה ןייטשנעוועל .א .י רעביירש רעגנוי רעד ךיוא .ןעזָאר .י רעב ןוא
 .ןעמונרַאפ טמַא

 -ףליהעג רעד ןעמונרַאפ טָאה ,רָאי ןצפופ טעמכ ,טרָא רעדנוזַאב ַא
 רָאי ןיא עשרַאװ ןייק רע זיא ןעמוקעג .ןעזייאביר לאכימ רַאטערקעס
 טנעסַאקניא רעד ןרָאװעג רע זיא ךיג רָאג רעבָא ,רעדיל טימ רָאנ 1
 ,קידנזעוװּפָא ןייז ןגעלפ ןרַאטערקצס יד ןעװ ,ןטייצ ןיא ןוא ןייארַאפ ןופ
 -- ןוא ןסנַאניפ רַאפ שוח ַא טַאהעג טָאה רע .ןטערטרַאפ ייז רע טגעלפ
 שוה םעד ןופ קינייװ רָאג בורל טָאה ןייארַאפ ןופ גנוטלַאווַאפ יד יװ ױזַא
 ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןטלַאהעג סייררעביא ןָא ךיז רע טָאה -- טגָאמרַאפ
 טיב -- ףוס ןזיב טעמכ -- ןוא טלקַאװעג גָאט ןדעי ךיז טָאה סָאװ
 .טלקַאװרעד

 .טלעג ךיא עז -- ןענעזײאביר ךיא עז :ןגָאז טגעלפ גרעבמָאנ
 ןופ קעװַא ןעזייאביר זיא ףוס עמַאס םייב .ןענעזייאביר ןבָאה ןזומ רימ
 ןעזייאביר .םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ געוו ןשיגַארט םעד קעװַא ןוא ןייארַאפ
 -בעסקָא בורק ַא םענייז --- ףליהעג ַא טַאהעג טייז ןייז ןופ טָאה רעדיוו
 יב ןפלָאהעגוצ טכַאניײב טָאה ןוא רעכַאמלטיה ַא ןעוועג זיא רע .גרעב
 ןופ סעזערּפמיא עקילָאצמוא יד ןופ גנונעדרָאנײא רעשינכעט רעד
 יז -- רעבעג עינַאמ יורפ יד ןטיה טגעלפ עבָארעדרַאג יד .ןייארַאפ
 עיקצַאמָאלט עכלעוו טימ ,תודוס עשיטנַאמָאר רועיש ַא ןָא ןטיה ךיוא טגעלפ
 ,ןפור-ןָאפעלעט ףיוא טרעפטנעעג ךיוא טָאה יז .ןעוועג לופ ױזַא זיא 2
 ּפָאק ַא ןבָאה טפרַאדעג רדסּכ טָאה יז ןוא עירַאלעצנַאק רעד רעסיוא
 בייוו ןעמיטיגעל םעד ףרַאד ןעמ ןעוו ,ןעקנעדעג ןוא רעטסינימ ַא ןופ
 סָאװ רָאנ זיא ןַאמ ריא זַא ,ןגָאז ,רעטכיד רעדָא ,טסילַאנרושז ַא ןופ
 רע שטָאכ ,ָאטשינ זיא רע זַא ,ןגָאז ריא ףרַאד ןעמ ןעו ןוא קעװַא
 טפיוקרַאפ ךיוא טָאה רעבעג יורפ יד .ןידניירפ ַא טימ ָא ָאד טָא טציז
 טפָא זיא לַאז רעד יװ ױזַא -- ןוא ןעגנומענרעטנוא ףיוא ןטעליב יד
 ןעמעװ רַאפ ּפָאק ןטלַאה טפרַאדעג יז טָאה -- טפיוקרַאפסיױא ןעוועג
 ףרַאד ןעמ ןעמעוו ןוא ןטעליב רָאּפ ַא טייז ַא ףיוא ןגײלקעװַא ףרַאד ןעמ
 .טסיזמוא ןזָאלניירַא ןצנַאגניא

 -- ןַײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ לבמַאסנַא ןיא ןטלַאטשעג עקידנעטש יד וצ
 ילוצ יד ךיוא ןרעהעג -- לרעטַאעט-סנבעל ןשירעלטסניק ןקיזָאד םעד
 זיא ןייארַאפ רעד יװ ױזַא .עלָאּפ ןוא עינַאמ טעפוב ןופ סעקרענלעק
 ,ןעיורפ ערעייז טימ עטדיישעצ רענעמ ,םירוחב עטלַא טימ ןעוועג לופ
 יד ידכ ןוא .םענייא ןדעי ןופ ןזירּפַאק ערַאנילוק יד ןענעק טזומעג ייז ןבָאה
 טגעלפ ,לַאטָאט.. ןייז לָאז 13 עיקצַאמָאלט ןופ עיצַארקָאמעד
 ,רעדילגטימ עלַא ןופ רעטסטעטכַאעג רעד ,ןייארַאפ ןופ טנעדיזערּפ רעד
 ױזַא םתס ,ץנַאט ַא ףיוא ןעלָאּפ ןטעברַאפ טּפָא רעייז ,גרעבמָאנ .ד .ה
 ןייארַאפ ןופ לַאז ןסיורג ןופ טעקרַאּפ ןקיצנַאלג םעד ףיוא ,גָאט ןטימ ןיא
 סע רעװ סָאװ ,ןָאפָאמַארג ןקידנעייטש רקפה םעד ןופ טקַאט םוצ ןוא
 טָאה ןוא ,זירּפַאק ןייז טול טײרדעגנָא םיא טָאה ,טלָאװעג רָאנ טָאה



 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ -- 13 עיקצַאמַאלט

 סעכ טימ םיא טָאה רענזירּפַאק רעמ ַא ךָאנ זיב ,טּפמירגעג גנַאל ױזַא
 .טלעטשעגּפָא

 ןרָאי ךס ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה ןייארַאפ ןופ טַאירַאטערקעס רעד
 ןופ תומישר טימ טייקיטעט ןייז ןופ ןטכירַאב עטקורדעג ןבעגעגסיורַא
 ךיז ןבָאה ּוװ ץעגרע זַא ,טסּוװַאב טינ זיא זדנוא .רעדילגטימ עלַא
 .ןטיהעגּפָא ןטכירַאב יד ןופ עקינייא שטָאכ

 ןסנַאניפ יד ךיוא ןּפוטשנײרַא קירבור רעד ןיא ןיוש רַימָאל ןוא
 -יירד רעביא ךרע ןַא לָאמעלַא -- יד ןשיװצ .ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ
 טרעדנוה ךרע ןַא לָאמעלַא ןענעז --- ןייארַאפ ןופ רעדילגטימ טרעדנוה
 עקַאט ןבָאה ייז לייוו טלָאצעג טינ ןבָאה לייט ַא .עקידנלָאצ טינ ןעוועג
 -- םומינימ שדוח ַא טעטָאלז יירד םורַא -- ןשָארג רָאּפ יד טַאהעג טינ
 ןבעגעג יז טָאה סָאד ליױו טלָאצעג טינ ןבָאה ערעדנַא ןוא
 ינימ ןענעז ייז זַא ,ליפעגטסבלעז .ַא ןוא תובישח עסיוועג א
 ןרעו טינ ןלעוװ ייז זַא ,טסּוװעג ןבָאה יז .רעדילגטימ - ןרע
 .ןייארַאפ םוצ טגנַאלַאב שינַאגרָא ןבָאה ייז תמחמ ,ןסָאלשעגסיוא
 םינינע-טלעג ןיא ךיז טָאה ללכב ןוא .טריטַאָאלּפסקע סע יײז ןבָאה
 רעייז וצ רעדילגטימ יד דצמ טפַאשגרַאק עסיוועג ַא טליפעג לָאמעלַא
 ןקידנעטש םעד ןופ ןָאט רעד זַא ,ןייז ןעק סע .עיקצַאמָאלט ףיוא ןייארַאפ
 .וצרעד ןעוועג םרוג טָאה -- ןעזייאביר -- ןייארַאפ ןופ טנעסַאקניא
 בוטש ןיא םעגעי וצ ןלַאפנײרַא רָאנ ,ןענָאמ קידלודעג טינ טגעלפ רע
 .םעטסיס ןייז ןעוועג זיא סָאד .טפַאשלעזעג ןיא ןענָאמ רעדָא ,ןײרַא
 ןענעז לָאמ ןייא טינ ןוא עיצקַאער ַא ןפורעגסורַא רעבָא טָאה סָאד
 לָאמַא .ןייארַאפ ןופ סױרַא ןצנַאגניא עקַאט רעלעטשטפירש עקידנטיידַאב
 .קילייװטייצ רָאנ

 ןייז ףיוא ןענָאזרעּפ סקעז טַאהעג ןייארַאפ רעד טָאה ןטייצ וצ
 יו עבלעז יד ךרע ןַא ןעװעג ןענעז ןטלַאהעג יד ןוא לטעצ-טלַאהעג

 ָאד טָאה לָאצּפָא-דילגטימ .סעיצקַאדער יד ןיא עמרָאנ יד ןעוועג זיא סע
 ןטלָאװ 300 עלַא ןעוו וליפא .עלָאר עטסנעלק יד טליּפשעג ךעלריטַאנ
 יד .טעיַאטסעג טינ סע טלָאװ -- סעטָאלז ירד וצ טלָאצעג רעלוגער
 ךרע ןַא .טעפוב םעד ןופ טלעג-טכַאּפ סָאד טליּפשעג טָאה עלָאר עטסערג
 רעטייוו .טלעג-הריד סָאד טקעדעג טָאה סָאד .ךָאװ ַא סעטָאלז טרעדנוה
 ַא יז ןגעוו .ןעגנומענרעטנוא עקידנעטש יד ןופ הסנכה ַא ןעוועג זיא
 טלעג ןסָאלפעג קידנעטש זיא סעזערּפמיא יד טָא ןופ .רעטעּפש טרָאװ
 זיא סָאד -- טיציפעד ןטלמַאזעגנָא םעד .ןייארַאפ ןופ עסַאק רעד ןיא
 רעכעלרעי רעד ןקעד טפרַאדעג טָאה -- עעדיא סגרעבמָאנ ןעוועג
 הנתמ ַא ןלַאפעגנירַא טייצ וצ טייצ ןופ זיא וצרעד .לַאב-ןטַארעטיל
 טניָאשזד רעד ךיוא .ךָאד רעבָא ,טפָא וצ טינ .עקירעמַא ןופ רעטעפ ַא ןופ
 טיג סע ןענעז .ןייארַאפ ןופ ןטייקיטעט עסיוועג טציטשעג לָאמַא טָאה
 .ןטסַאל ןעמונעגּפָארַא רעבָא יז ןבָאה ,סעידיסבוס עטקעריד ןעוועג

 רעבָא ,ןייארַאפ ןיא גנוניישרעד ַא ןעוועג ןענעז ןסיזירק עלעיסנַאניפ
 טייקדימ עסיוועג ַא ןוא סיזירק רעלעיסנַאניפ טָאה ךָאד .עטפָא וצ ןייק טינ
 םעד ןעגנוװצעג ,ןבעל -- ץרוק שטָאכ -- שיניװגנַאס ַאזַא ךָאנ
 ןעיצרעבירַא ךיז ןוא (1928 רָאי-הליענ ןיא) ןריצודער וצ ךיז ןייארַאפ
 .לַאקָאל םעניילק ַא ןיא

 טפַאשדילגטימ יד

 סעיצקעס ןיא גנורעדילג יד ןוא

 -רושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ ַא ןעוועג זיא בײהנָא ןיא
 :ןעוועג זיא עיצידַארט עסיורג יד .ץלַא טגָאז ןעמָאנ רעד ןוא ןטסילַאנ
 -- עסערּפ רעד טימ יא ןדנובעג לַארגעטניא ןעוועג זיא ץרּפ ןוא .ץרּפ
 רעשידיי רעטסעב ןוא רעטסנעש רעד טימ יא ןוא --- טסילַאנרושז ַא טעמכ
 ןַא ךיוא דלַאב טפַאש ןשטנעמ ןופ גנוריּפורג עדעי רעבָא .רוטַארעטיל
 עכעלריטַאנ יד זיא ןיײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא ןוא ,גנוליײטעצ עטסקינייוועניא
 .ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל : ןעמָאנ ןייז ןיא ןעוועג ןיוש ענייז גנולייטעצ
 דלַאב רָאג זיא ןּפורג ייוצ יד ןופ רעדיוװ-רעדיק רעכעלריטַאנ רעד
 טקוקעג טָאה טַארעטיל-טסירטעלעב רעד .ןביוא ןופ ןעמּוװשעגסױרַא
 .טייקיבײא רעד ןיא :רמולכ ,טסילַאנרושז םעד ףיוא ּפָארַא ןביוא ןופ
 טקוקעג טָאה טסילַאנרושז רעד ןוא ...רבוע לצ ַא וטסיב ,טייקיבייא ןיימ
 רעסַאװ ןייק וליפא זַא : רמולכ ,טסירטעלעב םעד ףיוא ּפָארַא ןביוא ןופ
 -יבייא רעצנַאג ןיײד טימ ןענידרַאפ טינ וטסנעק רענייד עשַאק רעד וצ
 .ענייד טייקיבײא עצנַאג יד ףָאלב ַא סעּפע ךָאד זיא -- טייק

 -ַאטסירק ךיז ןבָאה סעיצקעס ייווצ יד זיב ןרָאי ןעמונעג טָאה סע
 .ןפלָאהעגוצ קרַאטש רעייז ןבָאה ןרָאטקַאפ עכעלרעסיוא .טקעפרעּפ טריזיל
 .רדס ַא טימ ןייג רימָאל ןוא

 ןיא טָאה סָאװ ,רעדעי ןייז טנעקעג טָאה ןייארַאפ ןופ דילגטימ ַא
 -בעה ןיא רעדָא ,שידיי ןיא ןעגנוטייצ רעדָא ,ןטפירשטייצ ענעמונעגנָא
 ,רעדיל -- ןכַאז ןעצ טקורדעגּפָא -- טלעוו רעד ףיוא זיא טינ ּוװ --- שיער
 ,ןעמָאנ ןייז רעטנוא ןענישרעד ןענעז ייז ןוא -- ןעייסע ,ןעגנולייצרעד
 -רעביירש ןעמוקעגוצ ךיוא ןענעז רעטעּפש .םינָאדװעסּפ ןקידנעטש רעדָא
 רַאפ ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ עשיליוּפ ןיא ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי
 לכל ךוב ןייא ןופ רבהמ ַא ןייז טנעקעג ךיוא טָאה דילגטימ  ַא .ןדיי
 ַא ןופ רעצעזרעביא ןַא רעדָא ,טרעוו ןשירַארעטיל ןטנעקרענָא ןופ תוחּפה
 רָאג ַא ןופ רבחמ ַא ךיוא .ןטייז טרעדנוה יירד סנטסקינייוו ןופ קרעוו
 ןופ דילגטימ ַא ןייז טנעקעג ןלַאפ-םַאנסיוא ןיא טָאה די-בתכ ןקיטכיוו
 -סנייארַאפ יד ןעמוקַאב טנעקעג ןבָאה ןעגנוטייצ ןופ ןרעטרָאּפער .ןייארַאפ
 ףיוא גנוטייצ ַא ןיא טלעטשעגנָא ןייז ןופ לַאפ ןיא רָאנ טפַאשדילגטימ
 יצרעטעּפש .הרוש רעד ןופ ןטעברַא טינ ןוא טלַאהעג ןקידנעטש ַא
 ןגָארטײב קיצפופ זיב גנורעדָאפ-םומינימ יד ןרָאװעג ןביוהעגפיוא זיא
 -ײטרַאּפ ןופ סולפוצ ןסיורג וצ םעד ןדיימוצסיוא ידכ ,גנוטייצ ַא ןיא
 -ביירשנייא סָאד .ןעמונעגניירַא יז ןעמ טָאה ּפַיצנירּפ ןיא .ןטסילַאנרושז
 ןרָאװעג ןביוהעגפיוא זיא ןוא סעטָאלז 5 בײהנָא ןיא ןעוװעג זיא טלעג
 ,ןביײרש ןרעהפיוא סָאד .ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא סעטָאלז קיצפופ זיב
 טינ טָאה ,דנַאל רעדָא ,טָאטש רערעדנַא ןַא ןיא ןעיצסױרַא ךיז רעדָא
 טָאה רבח רעד רָאנ ביוא טפַאשרעדילגטימ רעד ןופ ןסָאלשעגסױא
 .ןטלַאהנָא טפַאשדילגטימ יד טלָאװעג

 300 םורַא טריּפורג ןייארַאפ םורַא לָאמעלַא ךיז ןבָאה ױזַא טָא
 ,400 וצ טנעָאנ זיב ןגיטשעג לָאמַא וליפא זיא המישר יד .םירבח
 טָא ןופ .םימעט המכו המכ בילוצ טריצודער רעדיוו דלַאב ךיז רעבָא
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 ןשידיי ןופ רעדילגטימ ןעוװעג םירבח 75 ךרע ןַא ןענעז לָאצ רעד
 -ןטסילַאנרושז ןופ רעדילגטימ ---90 רעבירַא ,ןייארַאפ םייב בולק--נ .ע .ּפ
 -עזרעביא רעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג ןענעז קילדנעצ ייווצ ַא ,טַאקידניס
 םירבח טרעדנוה ןבלַאהטרעדנָא ענעבילבעגרעביא יד ןוא עיצקעס-רעצ
 לָאמליפ רעד --- ייז ןשיווצ .ןייארַאפ ןופ רעדילגטימ םתס ןעוועג ןענעז

 רבח רעטנעָאנ ַא ,ןיוועל ןושרג ר"ד ייז ןשיוװצ ,שיא ךענעה רעטנָאמרעד
 .ש .ח טסירָאלקלָאפ רעד -- ןַאמהעל לאומש ,ץרּפ שובייל קחצי ןופ
 -רעלעטשטפירש יד ללכב ןוא ,גָאגַאדעּפ רעטסּוװַאב רעד ,ןַאדזַאק
 בקעי לאומש ,טַאהעג טינ עיצקעס ענעגייא ןייק ןבָאה סָאװ ,ןגָאגַאדעּפ

 ליזיימ ןמחנ

 ןופ רַאטקַאדער
 רעטעלב עשירַארעטיל,,

 ךָאנ זיא "טנייה רעד ןמז-לכ ,רָאטקַאדער רעטסּוװַאב רעד ,ןַאקצַאי
 ןייק ןייז טנעקעג טינ ךָאנ טָאה רע ןוא וויטַארעּפָאָאק ןייק ןעוועג טינ
 ,דמלמ גילעז ,עיצקעס-ןטסילַאנרושז רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ דילגטימ
 ןטלעז רעייז רָאנ טָאה סָאװ ,רעטײרּפשרַאפ-רעכיב רעשימַאניד רעד
 אמגודל רעדיוװ ,םירבח ןופ ןעמענ רָאּפ ַא ןענעז טָא ןוא .וו.א.א ןבירשעג
 סעיצקעס עסיורג עדייב ןיא רעדילגטימ קיטייצכיילג ןעוועג ןענעז סָאװ
 : ןייארַאפ םענײמעגלַא ןופ רעדילגטימ שיטַאמָאטיוא --- ךעלריטַאנ -- ןוא
 -ָאנ רעד ,יקצינטישז .ל .ה ,טסילַאנרושז ןוא רעטכיד רעד ,קַאז םהרבא
 -ָאמוה ןופ רָאטקַאדער -- רעלעקנוט רעד ,טסילַאנרושז ןוא טסילעוו
 ,שטיװָאלַאגעס .ז ,רעכיב ייר ַא ןופ רבחמ ןוא סעגַאלײב רעשיטסיר
 .װ .ַא .א ?קצולירּפ חנ ,עלרעּפ עשוהי ,ןילטייצ ללה ,גרעבמָאנ .ד .ה

 גיוא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ןייארַאפ ןופ גנודנירג רעד ייב דלַאב
 טלײטעגסױא רע טָאה דלַאב רָאג ןוא ןסערעטניא עלענָאיסעּפָארּפ יד
 רעייז סָאװ ,רעדילגטימ עשיגרענע עּפורג ַא גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ
 וצ ןוא טַאר רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןייז וצ ןעוװעג זיא עבַאגפיוא
 רעכיב ןופ םירבחמ יד ןופ ייס ןסערעטניא עשימָאנָאקע ןקידייטרַאפ
 ןלוּפ ןיא טלָאמעד ןענעז שידיי ןיא רעכיב .ןטסילַאנרושז יד ןופ ייס ןוא

 ןלַאנימָאנ ןופ טנעצָארּפ 15 ןעמוקַאב טגעלפ רבחמ רעד ןוא ןינע ןַא ןעוועג
 בוא :אמגודל .עגַאלפױא רעטשרע רעצנַאג רעד ןופ ךוב ןופ טרעוו
 טנזיוט ןיא עגַאלפיוא רעטשרע רעד ןיא טקורדעג ךיז טָאה ךוב ַא
 רבחמ רעד טָאה ,סעטָאלז יירד ןעוועג זיא זיירּפ ןייז ןוא ןרַאלּפמעזקע
 ױזַא ןוא .טנַאה רעד ףױא סעטָאלז 450 ןעמוקַאב ןעניישרעד םייב
 ,סעגַאלפױא עקידרעטייו יד ןופ רדסכ ןביילב טפרַאדעג סע טָאה
 .טנעצָארּפ 20 וליפא בורל סעגַאלפיוא עקידרעטייו יד ןופ ,אברדא
 יוא טפיוקרַאפ רעגעלרַאפ םעד ךעלטנייועג ןעמ טָאה תוכז םעד
 .תותימצל ןלַאפ עקינייא ןיא .רָאי ןעצ

 וטנעפ 10 דנאלפיואו .רוא 50 זיירב
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 -קַאדער יד ןיא טעברַא רעשיטסילַאנרושז רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד
 -רעקורד םעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז ןבָאה סעיצ
 .טריזינַאגרָא רעירפ ליפ ןוא רעקרַאטש ליפ ןעװעג זיא סָאװ ,ןייארַאפ
 ןעוועג ןענעז ,ןעלקיטרַא טצעזעג ןבָאה סָאװ ,סרעצעז ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג
 יז ןבָאה סָאװ ,רעביירש יד יװ ,טעברַא רעייז רַאפ טלָאצַאב רעסעב
 ,סרַאטס עכעלטע טַאהעג לָאמעלַא רעבָא טָאה עסערּפ עשידיי יד .ןבירשעג
 רעד .עמרָאנ עדעי יװ רעכעה ןעוװעג ןענעז ןטלַאהעג ערעייז סָאװ
 ,טרעדָאפעג טינ ןטלַאהעג-סמַאנסיוא עכלעזַא ןייק לָאמניײק טָאה ןייארַאפ
 ןיוש ייז ןענעז ,טכיירגרעד ייז טָאה ןטסילַאנרושז יד ןופ רעװ זַא ,רעבָא
 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ סקּוװ םעד טימ .ןרָאװעג טקידייטרַאפ
 רקיעב ןרָאװעג ןייארַאפ םייב טַאר רעלענָאיסעּפָארּפ רעד זיא ןלױּפ
 םורַא ךיז ןבָאה ייז .ןטסילַאנרושז יד ןופ ןַאגרָא-סגנוקידייטרַאפ רעד
 לָאמעלַא רעבָא ,טשרטהַאב םיא ,עיצקעס ַא םורַא יװ טריּפורג טַאר םעד
 יד ,םירבח-סטייקיבייא יד ןופ ןסערעטניא יד וצ ךיוא ןבילבעג לַאיָאל
 זיא טַאר-.ּפָארפ רעד רעקרַאטש סָאװ ,אברדא .רעלייצרעד ןוא רעטכיד
 רעד ףיוא טלַארטשעג ךיוא טײקרַאטש ןיז טָאה רעמ ץלַא ,ןעוועג
 רעד ןוא .ןטסירטעלעב ענדיב יד ןופ ןסערעטניא יד ןופ גנוקידייטרַאפ
 .ןעגנַאגעצ טינ לָאמניײק ךיז זיא ךודיש
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 סעיצקעס עסיורג עדייב ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז 1927 רָאי ןיא
 -סילַאנרושז יד ,טריטסיזקע רעירפ ןיוש שיטקַאפ ןבָאה סָאװ ,ןייארַאפ ןופ
 גנוקינייארַאפ-ןטסירטעלעב יד ןוא טַאר ןלענָאיסעּפָארּפ םייב עיצקעס-ןט
 רעד ךָאנ .ןייארַאפ םענײמעגלַא םייב בולק-ןטַארעטיל רעטעּפש ןוא
 .בולק--נ.ע.ּפ ןוא טַאקידניס-ןטסילַאנרושז : ןפורעג ךיז ייז ןבָאה גנודנירג
 עשידיי טינ עסיורג יד ןָא ןסָאלשעגנָא דלַאב ךיז ןבָאה סעיצקעס עדייב
 .גנודנירג רעייז ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוקינייארַאפ עקידנפערטַאב

 זיא סָאװ ,ןלױּפ ןיא גנוריגער-יקסדוסליּפ יד טָאה 1927 רָאי ןיא
 רעביא לָארטנָאק ריא טײרּפשעגסיױא ,טכַאמ רעד ןיא גנוי ןעוועג טלָאמעד
 ןטיול טַאקידניס-ןטסילַאנרושז ַא ןופ ףליה רעד טימ עסערּפ רעד
 טַאקידניס רעד .עּפָארײא-ברעמ ןיא ןטַאקידניס עכלעזַא ןופ רעטסומ
 -טּפױה רעוויטיניפעד רעייז סָאװ ,ןענָאזרעּפ רָאנ ןעמונעגניירַא טָאה
 .עכעלגעט שוריפב -- עסערּפ עכעלגעט יד זיא הסנרּפ ןופ לַאװק
 .אקווד טליּפשעג טינ עלָאר ןייק ןבָאה סעיצַאקיפילַאװק עשירַארעטיל
 טָאה -- רעדילגטימ ליפיוזַא ןוא ליפיוזַא טימ טרילבַאטע לָאמ ןייא
 יז טָאה ןוא רעגנירדניירַא עיינ ןגעק שיטעמרעה ןסָאלשעגּפָא ךיז רע
 ףיוא ןייטש טזומעג ןעמ טָאה גנַאל ןרָאי .זייוו-תוגרדמ רָאנ ןעמונעגפיוא
 יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רָאי םענעי ןיא .עטסיל-רוטַאקילּפַא רעד
 ןוא טַאקידניס-ןטסילַאנרושז ןשילױוּפ-ןײמעגלַא םייב עיצקעס עשידיי
 -סילַאנרושז סלַא טלײטעגסױא עיצקעס יד ךיז טָאה שיטַאמָאטױא
 רעד ןופ רעדילגטימ יד יו ױזַא .ןייארַאפ םייב טַאקידניס - ןט
 עטסיזמוא רקיעב -- סעיגעליווירּפ ךס ַא ןופ ןסינעג ןגעלפ עיצקעס
 ןרָאװעג עיצקעס יד זיא .וו.א.א ןַאב ןיא סַאלק רעטשרע רעד טימ סעזייר
 ןעוועג זיא ןייארַאפ ןופ ןסנַאניפ יד וצ גָארטײב ריא .קיטכעמ רעייז דלַאב

 ייב רעדיװש ןיא עשטַאד סענזיצַאק רעטלַא ףיוא רעביירש עשידיי עּפורג ַא
 ,שיקרַאמ ץרּפ ,שטיװַאר ךלמ ,רעגניז .י .י :סקניל וצ סטכער ןופ .קצָאװטָא

 .ןיקלע לדנעמ ןוא ןייבשריה ץרּפ ,גרעבנירג יבצ ירוא

 שמיוװַאר ךלמ

 ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא שיטַאמָאטױא זיא ןוא רעטסקידווװעעזנָא רעד
 ןעלמַאז ןעמונעג דלַאב ךיוא טָאה יז .עיצקַאדער ןיא ןטלַאהעג יד ןופ
 קילדנעצ עכעלטע ןופ עמוס ַא זיב ןעגנַאגרעד זיא סָאװ ,דנָאפ-קיירטש ַא
 טָאה דלַאב רָאג .ןטלַאהעג טינ דנָאפ רעד ךיז טָאה גנַאל .סעטָאלז טנזיוט
 ךיז ןבָאה סָאװ ,םירבח ןעלסקעװ ףיוא טלעג ןעײלטנַא ןביוהעגנָא ןעמ
 ןלָאצ וצ ןעלסקעװ יד טרעהעגפיוא ןעמ טָאה דלַאב ,טקיטיונעג דָארג
 עקידרעטעּפש .ןרָאװעג טּפַאכעצ טושּפ זיא דנָאפ ןופ לייט רעסיורג ַא ןוא
 עסַאק-ןטסילַאנרושז עצלָאטש יד ןוא טשער םעד ןוטעג ןבָאה ןקיירטש
 סָאװ ,ןטסירטעלעב יד ןופ עסַאק יד יװ טסוּפ ױזַא ןעוועג דלַאב זיא
 זיא סע ןעוו טָאה יז סָאװ ,דנָאפ ןדעי ןבעגסיוא ןוא ןלייטעצ דלַאב טגעלפ

 .ןעמוקַאב

 ײלרעלַא ןופ דנַאל ןשיסַאלק םעד ,דנַאלגנע ןיא זיא 1921 רָאי ןיא
 -ןטסיאייסע-ןטעָאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןרָאװעג טעדנירגעג ,ןבולק
 ןבָאה בולק םעד ןיא ןסָאלשעגנָא .(בולק--.נ.ע.ּפ :ץרוק) בולק-ןטסילעװָאנ
 :טסייה סָאד ןוא ,ףירגַאב ןשילגנע םעד טיול *ןענָאיצַאנ, ןייז טנעקעג
 שיטַאמָאטױא טָאה סָאד ןוא .רעדנעל ןופ ןרוטַארעטיל -- רעדנעל
 רוטַארעטיל עשידיי יד רעבָא .רוטַארעטיל עשידיי יד ןסָאלשעגסיױא
 רעלַאנָאיצאנרעטניא רעד ןופ ןסָאלשעגסיױא ןייז טלָאװעג טינ טָאה
 ,ןינע רעשיטילָאּפ-רוטלוק ַא ןעוועג ךיוא זיא סע .ןרוטַארעטיל ןופ החּפשמ
 -טלעוו רעד רַאפ סעידיסבוס-הכולמ רַאפ ףמַאק ןיא רעמ טנעמוגרַא ןַא
 ןינע םעד טָא טימ טָאה 12 עיקצַאמָאלט .ןליוּפ ןיא לוש רעשידיי רעכעל
 בולק-ןטַארעטיל רעד טָאה 1926 תליחת ןוא יײװצ--רָאי ַא טכָאקעג
 םעד סע טלעטשעגוצ .,םודנַארָאמעמ ַא טעברַאעגסיוא ןייארַאפ םייב
 טמיטשַאב טָאה סערגנָאק רעד ןוא ,1927 ןיא טשרע סערגנָאק-ןעּפ
 ןגעמ לָאז יז ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ גנולעטשמַאנסױא ןַא
 טימ טינ החּפשמ-ןרוטַארעטיל רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ןרירוגיפ
 ןָא רָאי םענעי ןופ .שידיי :ךַארּפש ריא טימ רָאנ ,דנַאל םוש ןייק
 רעטנעצ ןייז רעירפ זיא לענימָאנ .בולק-ןעּפ רעשידיי רעד טריטסיזקע
 ןיא רעטנעצ רעד זיא טציא ןוא ,תוביס עשינכעט בילוצ ,ענליוו ןיא ןעוועג
 זָארָאגיר רעייז ןעוועג זיא ןייארַאפ םייב בולק-ןעּפ רעשידיי רעד .קרָאי-וװינ
 קינכעט יד טכַא ןיא ןעמונעג טינ טָאה רע ,רעדילגטימ ןעמענפיוא םייב
 -ַאװק טָאה רע טרעיינ ,רעכיב עשיטסירטעלעב ןבעגעגסיורַא ןבָאה ןופ
 רעטכיד םעד דילגטימ ַא סלַא טַאהעג ,לשמל ,רע טָאה ױזַא .טריציפיל
 טינ טָאה רע ןוא ,טַאהעג טינ רעכיב ןייק טָאה סָאװ ,ל"ז ןרעטש לארשי
 טַאהעג רעכיב סקעז--ףניפ וליפא ןבָאה סָאװ ,רעביירש ןעמונעגניירַא
 .המישר ןייז ןיא טַאהעג םירבח 75 ךרע ןַא רע טָאה ךָאד .ןבעגעגסױרַא
 ןעוועג עקַאט ןענעז טַײטַאב ןשירַארעטיל ןופ רעביירש ליפ ױזַא תמחמ
 .123 עיקצַאמָאלט םורַא טריּפורג

 13 עיקצַאמָאלט ןופ סעיצקעס עסיורג עדייב ןבָאה רָאי ןבלעז ןיא
 דצמ טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעד -- גנונעקרענָא עקידנסיורד ןעמוקַאב
 -- םורָאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא דצמ בולק-ןעּפ רעד ןוא ,הכולמ רעד
 ןופ ןלײזטּפױה ייװצ יד ןרָאװעג סעיצקעס ייווצ יד טָא ןענעז אליממ
 .ץוח יּפלכ עדריוו ןייז ,םינּפ יּפלכ טכַאמ ןייז ,ןייארַאפ



 עטלייצעג יד ,ייר רעטצעל רעד ןיא ,ןעמ טעז ,ןטנעדנַאּפסערָאק עשיליוּפ ליפ יד ןשיווצ ,1938--1925 ןרָאי יד ןיא ,ןלױּפ ןיא ןטנעדנַאּפסערַאק-םייס יד ןופ בולק
 רעגניז דרַאנרעב ןוא קלַאפ ןַאי ,ווָאקרוט קרַאמ ,ןעזָאר .י רעב ,ןַאמלעדניא השמ ,רעקנילפ דוד ,שטיוװָאניליכ ןויצ-ןב : ןטנעדנָאּפסערָאק עשידיי
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 ןעוטפיוא יד ןופ
 טַאקידניס-ןטסילַאנרושז ןופ

 עשימָאנָאקע יד ןכָארטשעגרעטנוא לָאמ עכעלטע ןיוש ןבָאה רימ
 יז .ןיארַאפ-ןטַארעטיל םייב טַאקידניס-ןטסילַאנרושז ןופ ןעוטפיוא
 טסילַאנרושז ןשידִיי םעד ןבָאה ןוא קידנטײדַאב רעייז ןעוועג עקַאט ןענעז
 "טנייה , ןופ רקיעב -- סרעבעגסױרַא יד .תוריכש עכיוה ץנַאג טרעכיזעג
 טַאקידניס רעקיטכעמ רעד רעבָא ,טגָאלקעג עקַאט ןבָאה ,?טנעמָאמ, ןוא
 -עגרעביא זיא לקירטש סָאד זיב -- זיב .ץרַאה ןרענייטש ַא טַאהעג טָאה
 ןרָאװעג ןענעז עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןוא ןרָאװעג ןגיוצ
 רעד ןוא *דנָאלגעשּפ שַאנ; רעד ןענעז רעירפ ןופ ןיוש .ןוויטַארעּפָאָאק
 -עג עכלעזַא סלַא הליחתכל ,ןוויטַארעּפָאָאק ןעוועג ?סערּפסקע רעזדנוא;
 -עגסיוא ןַא ןעוועג זיא ?גנוטייצסקלָאפ, עשידנוב יד .ןרָאװעג טעדנירג
 ןעמונעג טרָאד ןבָאה ןטסילַאנרושז עריא ןוא גנוטיײצ-יײטרַאּפ ענעכַארּפש
 .טַאקידניס רעד טינ ןוא טמיטשַאב טָאה ײטרַאּפ יד יו תוריכש עכלעזַא

 טינ ןוא המשנ יד טַאהעג ןעניז ןיא ךיוא טָאה טַאקידניס רעד
 ןיא ןעוועג .עימָאנָאקע יד זיולב טינ ןוא ,לַארָאמ יד ,ףוג םעד זיולב
 םהרבא זיולב ןענָאמרעד לעװ ךיא .ןדָאּפיטנַא ןופ ןרָאּפ עכעלטע טַאקידניס
 ןיא טעברַאעג ןבָאה עדייב .ל"ז ןבילטָאג עשוהי ר"ד ןוא ל"ז ןגרעבדלָאג
 -יזטכיילק סבילטָאג ףיוא ןייז זמרמ רדסכ גרעבדלָאג טגעלפ ."טנייה,
 -גנַאלק סגרעבדלָאג ףיוא ןייז זמרמ רדסכ בילטָאג טגעלפ ,?טייקינ
 ןטסעפינַאמ ןסַאפרַאפ גרעבדלָאג טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ ."טייקילייוו
 ,בילטָאג ןוא ָאוװינ ןשילַארָאמ רעייז ןביוה וצ ןטסילַאנרושז עשידיי יד וצ
 טזומעג ןוא טַאהעג טינ הרירב ןייק טָאה ,טַאקידניס ןופ רעציזרָאפ רעד
 יד וצ טַאקידניס ןופ ןעמָאנ ןיא ןקישרעדנַאנופ ןטסעפינַאמ יד טָא
 ןסרוק ןבעג בילטָאג טגעלפ ןינע םעד ןריסנַאלַאב וצ ידכ .רעדילגטימ
 ןטעברַאפ ןוא טַאקידניס ןופ רעדילגטימ יד רַאפ עטכישעג-רוטלוק ןופ
 ןייק טָאה סָאװ) ..ןגרעבדלָאג ךיוא ,רעדילגטימ עלַא םידימלת סלַא
 לסיבַא רע טגעלפ טרָאד ןוא ָאד ןוא טַאהעג טינ גנודליב-טעטיסרעווינוא
 ןופ טיבעג ןפיוא ףױרַא ןעלקיטרַא ענייז ןיא זיא רע ןעוו ,ןעשזדנָאלב
 .(טפַאשנסיוו

 דנַאלשטיײד ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךָאנ סרעדנוזַאב
 רעד ךיז טָאה רעדרעמ-רעקלעפ םעד טימ ןעוועטרילפ סנלױּפ ןוא
 ןטייהנגעלעג ךס ַא יב .ךיוה רעייז ןביוהרעד טַאקידניס-ןטסילַאנרושז
 ,עדריו רעלַאנָאיצַאנ ןופ סָאמ עטסכעה יד ןזיװעגסױרַא רע טָאה
 ווא ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןופ ץנעטסיזקע רעד טימ קידנריקיזיר
 .רעדילגטימ טרעדנוה ענייז עלַא ןופ טיורב ןכעלגעט םעד טימ אליממ
 טריזינַאגרָא 1929 רעבמעטּפעס ךיוא טָאה טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעד
 רעדילגטימ ענייז ןופ עיצַאוקַאװע עקיסעמ-סגנונדרָא רעקינייװ-רעמ יד
 םעד ןיא ןעוועג ךעלגעמ ללכב זיא גנונעדרָא לפיוו ףיוא --- חרזמ ןייק
 רעביא טכַארבעג טָאה "ץילב, סרעדרעמ-רעקלעפ םעד סָאװ .,סָאַאכ
 .עשרַאװ

 בולק--.נ.ע.ּפ ןופ ןעוטפיוא יד ןופ

 ריא ןופ ףוס םייב ייס ןוא ץנעטסיזקע ריא ןופ בייהנָא םייב ייס

 -סױרַא ןייארַאפ-ןטַארעטיל םייב עּפורג-ןטסירטעלעב יד טָאה ץנעטסיזקע

 שטיוװַאר ךלמ

 1921--22 ןרָאי יד ןיא .טייקיטעט עשירעבעגסױרַא עשיגרענע ןזיוועג

 ירוא ןופ ?ָאטסיפעמ; יײז ןשיװצ ,רעכיב עכעלטע ןענישרעד ןענעז
 ןיא .יקסוָאנַאגַאק םירפא ןופ "רעטצנעפ ןריט,; ןוא גרעבנירג יבצ
 -לַא רעװעשרַאװא רעקיטיײז-טרעדנוהסקעז רעד ןענישרעד זיא 1923 רָאי
 1927 רָאי ןיא ןוא ,ןטסירטעלעב 25 ןופ לײטנָא םעד טימ "ךַאנַאמ
 ,שידיי ןיא ךובלמַאז עטסקימענרַאפ טלָאמעד זיב ,סָאד ןענישרעד זיא
 -עב 46 ןופ לײטנָא םעד טימ ,"ןטפירש רעװעשרַאװ, עקיטייז-1000 יד
 -טנַא בולק-ןעּפ רעד טָאה לָאמַארעדיװ ןוא .ןטסיאייסע ןוא ןטסירטעל
 -סיזקע ןייז ןופ ףוס םייב טייקיטעט עשירעבעגסיורַא עקרַאטש ַא טלקיו

 גרעכנעפייוו (ריאמ עשטיא) .מ .י

 רעקיַאזָארּפ רעשידיי רעסיורג

 רע טָאה זייוולייט .1929 זיב 1936 ןרָאי יד ןיא ,עשרַאװ ןיא ץנעט
 "ןָאמ רעטיור, .נא .ווצ .קרעוו ןבעגעגסיױרַא זייוולייט ןוא טרידיסבוס
 "שהעדַאט ןַאּפ, סעשטיוועקצימ ןופ גנוצעזרעביא יד ןוא ןרָאק לחר ןוכ
 טכעלטע זלב ןענישרעד זיא ךוב סָאד .ל"ז גרעבסגינעק דוד ךרוד
 ןרַאלּפמעזקע עקינייא זיולב ןענעז סע ןוא קילגמוא ןסיורג ןרַאפ םישדח
 -ןטַארעטיל םייב בולק-ןעּפ רעד טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא .ןבילבעג
 יד .סעימערּפ עשירַארעטיל ייר עצנַאג ַא טלייטעגסיוא ךיוא ןייארַאפ
 טפָא רעייז ךיז ןבָאה בולק-ןעּפ ןופ סרעציזרָאפ יד ןוא גנוטלַאװרַאפ
 וליפא ןרָאי ענזירּפַאק ןיא ןוא --- רָאי ןיא לָאמ ןייא תוחּפה לכל ,ןטיבעג
 רעלטסניק 75 ןופ בולק ַא ןעוװעג ךָאד זיא סע .רָאי ןיא לָאמ עכעלטע
 -ןעּפ ןופ רעציזרָאפ-ןרע .ענזירּפַאק ןענעז רעלטסניק ןוא ...טרָאװ ןופ
 טמַא-ןרע ןקיזָאד םעד בילוצ .שַא םולש ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא בולק
 עכעלרעי יד וצ ןטעברַאפ ןעװעג לָאמעלַא שיטַאמָאטױא רע זיא
 רע טָאה לָאמ ערערעמ ןוא בולק-ןעּפ ןופ ןסערגנָאק עלַאנָאיצַאנרעטניא
 ענייז ןריגעלעד בולקדןעּפ רעד טגעלפ רָאי סעדעי .טכוזַאב עקַאט ייז
 ןרוטַארעטיל יד ןופ ןסערגנָאק עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ףיוא רעייטשרָאפ
 ןעמוקעגרָאפ 1929 רָאי ןיא זיא סערגנָאקיןעּפ רעד זַא .טלעוו רעד ןופ



 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ -- 3 עיקצַאמַאלט

 עטנַאזָאּפמיא ןַא טנדרָאעגנייא בולק-ןעּפ רעשידיי רעד טָאה עשרַאװ ןיא

 גנוצעזרעביא רעד ןיא ןוא שידיי ןיא ךוב ןשידיי ןופ גנולעטשסיוא

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולעטשסיוא יד .טלעוו רעד ןופ ןכַארּפש ליפ ןיא

 ןעװעג טלָאמעד זיא רעּפיש קחצי ר"ד ּוװ ,זיוה ןשימעדַאקַא ןשידִיי

 עטסיימ יד ךרוד ןרָאװעג טכוזַאב זיא גנולעטשסיוא יד .רָאטקעריד רעד

 ןשילגנע ןטמירַאב םעד ,טנעדיזערּפ םעד טימ סערגנָאק ןופ ןטַאגעלעד
 דובכ ךס ַא טפַאשרַאפ טָאה ןוא ,שארב יטרָאװסלָאג ןָאשזד רעביירש
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ןעגנוריּפורג ערעדנַא
 ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא

 ןופ טינ ,רעשידיי-לַא ןַא ןעװעג זיא ןײארַאפ-ןטַארעטיל רעד

 ַא טַאהעג רע טָאה אליממ .ןדיי רעביירש ןופ רָאנ ,שידיי ןיא רעביירש

 -- רעביירש לָאצ ערעסערג ַא ךָאנ ןוא שיערבעה ןיא רעביירש לָאצ עשּפיה
 טריטסיזקע ךיוא טָאה עשרַאװ ןיא .שיליוּפ ןיא --- ןטסילַאנרושז בורל
 רע רעבָא ,13 עיקצַאמָאלט רעסיוא ןייארַאפ-רעביירש רעשיערבעה ַא
 ױעמ טנידעג טָאה רע .ןזיװעגסױרַא טינ טײקוװיטקַא עסיורג ןייק טָאה
 טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןטייהנגעלעג עלעיצעּפס רַאפ סערדַא ןַא יװ
 רעשידיי רעד ןיא ןייארַאפ ַאזַא ןופ ץנעטסיזקע יד ןרירטסנָאמעד
 רעדילגטימ יד ןופ לײט רעטסערג רעד .עּפָארײא ןופ עילָאּפָארטעמ
 סלַא טרירטסיגער ןעװעג ךיוא זיא ןייארַאפ-רעביירש ןשיערבעה ןופ
 עשיערבעה עטמירַאב יד ןשיװצ .123 עיקצַאמָאלט ףיוא רעדילגטימ
 ןעועג ךיוא זיא עשרַאװ ןיא טניווװועג קידנעטש ןבָאה סָאװ ,רעביירש

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ עשרַאװ ןיא רעביירש עשידיי
 ךוזַאב ןייז תעב) ימלַא .א ,רעגנַאמ קיציא ,ליזיימ ןמחנ : סקניל וצ סטכער ןופ

 .עלרעּפ עשוהי ןוא יקסווָאנַאגַאק םירפא ,קַאז םהרבא ,(ןליוּפ ןיא

 ןופ המישר רעד ןיא טרירוגיפ טָאה ןעמָאנ ןייז ךיוא ןוא ,ןהכ בקעי
 קעװַא ןענעז רעלעטשטפירש עשיערבעה עטסיימ יד .12 עיקצַאמָאלט
 תוביס בילוצ גנַאל-ןרָאי ןבָאה סָאװ יד .לארשי-ץרא ןייק עשרַאװ ןופ
 9 ערעייז עלַא ןבָאה ,ןַאמכיפ בקעי לשמל ,עשרַאװ ןיא טניווװעג
 .13 עיקצַאמָאלט ףיוא טכַארברַאפ ןהעש

 טלָאװ עּפורג עקידנביירש-שיליוּפ יד ןעוו ,ןעוועג טלָאװ ךעלריטַאנ
 ועוװעג רעכיז טלָאװ סע .ןייארַאפ םייב זיירק םענעגייא ריא ןפַאשעג
 טינ לָאמנײק וצרעד רעבָא זיא סע .עריא 40--20 ַא ןופ עּפורג ַא
 ןעמ .ענדָאמ רָאג טליפעג ךיז עשרַאװ ןיא טלָאװ עּפורג ַאזַא .ןעמוקעג
 -שילױּפ יד -- ייא .ןצנעדנעט עשירָאטַאלימיסַא ןיא ןעוועג דשוח יז טלָאװ
 עטייווצ ַא ןעמוקעגוצ רעטעּפש זיא סע רעכלעוו וצ) גנוטייצגָאט עשידיי
 ןַאגרָא רעד ליפיוזַא טינ זיא סָאד זַא ,דיירסיוא ןַא ןעוועג זיא (גנוטייצ
 ןַאגרָא-ףמַאק רעשידיי רעד רעכיג טרעיינ ,ןדיי עקידנדער-שיליױּפ רַאפ
 .רָאטַאטערּפרעטניא רעשידיי ןימ ַא ,סַאג רעשיליוּפ רעד ףיוא

 ןרָאי יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא ןענעז ןעוועג
 ןעמוקעגפיוא ןענעז סָאװ .ןעגנוריּפורג עשירַארעטיל-ןייר עכעלטע
 םימי-תוכירַא ןייק בורל טָאה סָאװ ,לַאנרושז םעיינ ַא טימ ןעמַאזוצ
 יד -- אמגודל .ןדנּוװשרַאפ ןעמַאזוצ םיא טימ ןענעז ןוא ,טַאהעג טינ
 רעריפנָא ריא ."ערטסַאילַאכ; ןעמָאנ ןטימ ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג
 רעביירש רעד ךיוא ןוא גרעבנירג יבצ ירוא .שיקרַאמ ץרּפ ןעוועג זיא
 רעטעּפש זיא עּפורג רעד טָא ןופ .טגנַאלַאב ריא וצ ןבָאה תורוש יד ןופ
 סָאװ ,"רעטעלב עשירַארעטיל, גנוטייצ-ןכָאװ עדילָאס יד ןסקַאװעגסיוא
 ינעטש ריא זיא םילוגליג ײלרעלַא ךָאנ .רָאי ןצפופ עצנַאג טבעלעג טָאה
 רעד ,גרעבנעסייוו ריאמ עשטיא .ליזיימ ןמחנ ןרָאװעג רָאטקַאדער רעקיד
 טפמעקַאב רדסכ טפירש ןוא טרָאװ ןיא טָאה ,טסילעווָאנ רעטמירַאב
 שממ םיא טָאה רע .ןצנַאטסניא ענייז עלַא ןוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל םעד
 טינ טלעג-דילגטימ ןייק -- ךעלריטַאנ -- טָאה רע שטָאכ .ןטלָאשעג
 ןופ ןכָארטשעגסיױא ןרָאװעג טינ לָאמניײק ןעמָאנ ןייז זיא ,טלָאצעג
 טינ לָאמנײק ךיוא סע טָאה רע ןוא רעדילגטימ ןופ המישר רעד

 ןייארַאפ ןיא ןציזּפָא רע טגעלפ טכענ עבלַאה ןוא געט עצנַאג .טרעדָאפעג

 *גנינעפָאה רעזניא, טפירשטייצ ןייז ןופ רעביירש עּפורג ןייז םיא םורַא ןוא

 רעד ןיא טָאה סָאװ ,גיילסיוא םענעגייא ןַא טצונעג טָאה גרעבנעסייוו)

 -נעסייוו טיול ,"גיילסיוא רעװָאכילעשז, ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב רוטַארעטיל

 ןופ עּפורג עטסנרע יד ןעמ ףרַאד ןענָאמרעד .(טָאטש-סטרובעג סגרעב
 ךיא ןענישרעד זיא סָאװ ,טפירש-שדוח ַא ,"ןטפירש רעװעשרַאװ, יד

 ןרָאטקַאדער עריא ןשיװצ רענגרעב ץרעה ןוא 1928 רָאי

 טליּפשעג ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא ןבָאה עלָאר ערעדנוזַאב ץנַאג ַא

 טייז ןייא ןופ .ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא רעביירש עקניל ןופ ןעגנוריּפורג

 עשיטסילַאנָאיצַאנ ןוא עזַאושזרוב ַא יו ןריקַאטַא ןייארַאפ םעד ייז ןגעלפ

 ײז ןגעלפ טייז רערעדנַא רעד ןופ .עעדיא םוש ַא ןָא ,עיצַאזינַאגרָא

 עמייהעג ףיוא ןצונַאב ןייארַאפ ןופ ןטעטילַאקָאל ייז רַאפ ערעכיז יד

 עלַאגעל ךיוא ןוא סעבַאגסיױא עלַאגעלמוא ןופ סעיצקַאדער ןופ ןעגנוציז

 -ַארעטילא .דֹנַא .װצ .,סעבַאגסיוא עכעלטפַאשלעזעג-שירַארעטיל

 ה ןעגנוריּפורג עקניל יד טימ ןעמַאװצ ."ענובירט עשיר

 יירפ
= 

289 



20 

 לָאמ ןייא טינ .ןטנעדיפנָאק -יײצילָאּפ טּפַאכעגניײרַא ןייארַאפ ןיא ךיז
 -ןייארַאפ ןופ טַאירַאטערקעס ןיא ןעמוקניײרַא ןטנעדיפנָאק יד טָא ןגעלפ
 ףגערפוצסיוא םיא טָאטש ןוא ,תורוש יד ןופ רעביירש םוצ עקַאט
 ןופ לַאקָאל ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,טרימרָאפניא םיא רָאג ייז ןבָאה
 -ווירב ענייז .לַאגעל טולָאסבַא ןעוועג זיא ןייארַאפ רעד ...ןייארַאפ
 ענייז רַאפ טייקיטכיו רעטסערג ןופ ןעוועג ןענעז סעיצַאדנעמָאקער
 טָאה רע .וו.א.א תוחנה ןעמוקַאב ,רעסעּפ ןבעגסיורַא םייב רעדילגטימ
 ַא טַאהעג ךיוא טָאה רע רעבָא ןליּפשרַאפ טעטילַאגעל ןייז טרָאטעג טינ
 ,םַאנסיוא ןָא רעבייוש עשידיי עלַא וצ ץרַאה קידמימחר ןוא ךעלרעטָאפ

 עלעשרעה
 רעטכיד-סקלַאפ
 ןייארַאפ ןיא טלַאטשעג ערעליּפַאּפ

 עטריטנעירָא-קניל יד יװ ,ןוטעג ייוו ױזַא םיא ןבָאה סָאװ ,יד וצ וליפא
 ןייארַאפ רעד ךיז טָאה ןרעייפ ןביז ןשיװצ ,ייווצ ןשיוװצ טינ .רעביירש
 .רעביירש עטריטנעירָא-קניל יד ןופ גנוגנירדניירַא רעד בילוצ ןענופעג
 טלעטשרַאפ ןוא ןּפָא טציא ןגעלפ ןטנעדיפנָאק-יײצילָאּפ עשיליוּפ רָאנ טינ
 -רעלטיה םענעכָארּפשעגסױא ןַא וליפא טרעיינ ,ןייארַאפ ןיא ןעמוקניירַא
 ַא טָא .טקעדטנַא לָאמ ןייא ןעמ טָאה ,דנַאלשטייד ןופ עקַאט ןוא ,ןָאיּפש
 ,ןוא -- ףוס עמַאס ןזיב -- ןרָאי ןוא ןרָאי ןעגנַאגעגנָא זיא ליּפש יד
 ןוא טרירעלָאט עיצַאוטיס יד ייצילָאּפ יד טָאה ,סיוא טזייו סע יװ
 ןעגנוריּפורג עקניל יד ןייארַאפ םעד ןעגנוװצעג ןפָא טינ לָאמנייק
 תונובשח ענעגייא עריא טַאהעג רעכיז ךיז טָאה ײצילָאּפ יד .ןסילשוצסיוא
 ,ןבעגסיוא טינ ןיז ענייז לָאמניק טעװ סָאװ -- רעטָאפ ַא יװ .ייברעד
 עיקצַאמָאלט טָאה ױזַא -- גנעג ערעיײז ןגעק ףרַאש ןייז רע געמ
 .טנידעג טינ ײצילָאּפ רעד עיצַאמרָאפניא םוש ןייק טימ לָאמניק 3
 טינ ענק ךיוא רעבָא ,טרעהעג טינ ײטרַאּפ םוש ןייק וצ טָאה רע
 רַאפ קירעברַאה ַא ןייז טלָאװעג טָאה ןוא ןעװעג זיא רע .טפמעקַאב
 ןוא ורּפָא ןַא ,םייה ַא ,עדימ עלַא רַאפ םייה ַא ןוא רערעדנַאװ עלַא

 שטיוװַאד ךקמ

 יעפעש רעקיטסייג רעשידיי רעיינ ץלַא וצ לומיטס ַא ןוא גנוקרַאטש ַא
 .טייקשיר

 ןבעל ןופ ײלרעלַא
 ןַײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ

 ןייארַאפ רעד טָאה רעדילגטימ טרעדנוהריפ זיב -יירד ענייז ץוח
 ,טלָאצעג ןבָאה סָאװ ,טסעג עטרירטסיגער טרעדנוה םורַא ךיוא טַאהעג
 עקידנעטש .סעטָאלז 6 ןופ לָאצּפָא ןקידשדוח ַא ןלָאצ טפרַאדעג רעדָא
 ,סרעלָאמ-טסנוק רעקילדנעצ ליפ ןעוועג ןענעז לַאקָאל ןייז ןיא טסעג
 רעד עקַאט זיא .רעדליב... טימ טלָאצעג לָאצּפָא-טסַאג רעייז ןבָאה סָאװ
 .גנולעטשסיוא-טסנוק רעקיבײא ןַא טימ ןעװעג ןעגנָאהַאב ןייארַאפ
 ןבָאה ייז .ןרָאיטקַא-ןטסיטרַא יד ןעוועג ךיוא ןענעז טסעג עקידנעטש
 ַא ןייז רעבָא ןייארַאפ ןופ טירש יירד לַאקָאל םענעגייא ןַא טַאהעג
 ןטוג םוצ טגנַאלַאב טָאה ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןיא טסַאג רעקידנעטש
 .געט עצנַאג טַאהעג ייז ןבָאה טייצ ןוא .ןָאט

 יאדווא ןוא לטעטש ַא ןיא ןזיװַאב ץעגרע ךיז טָאה טנַאלַאט ַא ּוװ
 ןַיײז ןגירק וצ ָאד ןייארַאפ ןיא טקישעג םיא ןעמ טָאה -- עשרַאװ ןיא
 ןדײײלרעד םוצ ןעװעג ךָאנ זיא ןשטנעמ ענעסקַאװרעד טימ .ןוקית
 רעדָא ,ןטייקיעפ עשירעלָאמ טימ רעדניק ןזיװַאב ךיז ןבָאה טפָא רעבָא
 טסַאג ַאזַא טָאה ןעמ זיב ,תורצ שּפיה ןעוועג עקַאט ןענעז .ןעמיטש .עטוג
 ןיא םײהַא ןטשיטנַא ןַא טקישעגקירוצ רעדָא א רעדָא
 .לטעטש

 ,םירבח זַא ,טּכַאמעג טּפָא סע ךיז טָאה עיסערּפעד ןופ ןרָאי ןיא
 טַאהעג טינ טושּפ ןבָאה ןייארַאפ ןופ ןטנַאריּפסַא רעדָא ,רעדילגטימ
 טלדנַאװרַאפ טרָאטעג טינ רעבָא טָאה ןייארַאפ רעד .ןקיטכענ וצ ּוװ
 :ָאטײב ןעמ טָאה ,תורצ ןעוועג עקַאט ןענעז .קדצה ּתניל ַא ןיא ןרעוו
 ןיײארַאפ ןיא ןקיטּכענ סָאװ .יד ןגעק ןטערקעד עפרַאש ןבעגעגסיױרַא
 קידנסיוו טינ ךיז ןוא ןגיוא עדייב טקירדעגוצ ןעמ טָאה טכַאנײב ןוא
 .טכַאמעג

 טלַא רַאפ סערדַא רעלַארטנעצ רעד ןעוועג ךיוא זיא ןייארַאפ רעד
 טעטש עקילָאצמוא יד ןיא ןטּפַאשלעזעג-רוטלוק ןופ רעייטשרָאפ
 ןטעברַאפ קיטנוז רעדָא ,תבש ףיוא ןגעלפ סָאװ ,ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא
 ןופ רעמיצ-טרַאװ רעד .ןטַארעפער עשירַארעטיל ןטלַאה וצ רעביירש
 -קַאזנַארט יד טָא רַאפ קרַאמ רעד ןעוועג טפָא רָאג זיא 12 עיקצַאמָאלט
 גנַאל-ןרָאי ,טסינָאטעילעפ רעטנכייצעגסיוא רעד -- רענפעש .ב .סעיצ
 רעד לָאמ עכעלטע ךיוא ןוא טַאר ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ רַאטערקעס רעד
 :ןעמָאנ ןקיציװ ַא ןבעגעג קרַאמ םעד טָא טָאה ,ןייארַאפ ןופ רעציזרָאפ
 ַא ףיױא ןשטנעמ "טפיוקעג, ָאד טָאה ןעמ תמחמ ...קרַאמ-ןפַאלקש
 רענרעג ןעמ טָאה םעד ,רעקינייוו ןעמונעג טָאה סע רע ןוא .ייווצ---גָאט
 רעד ןוא סיורג ןעװעג זיא ךעלטעטש יד ןיא תולד רעד .טפיוקעג
 טינ -- 123 עיקצַאמָאלט ןופ רעיטשרָאפ ןופ טרָאװ ַא ךָאנ רעגנוה
 .רענעלק



 :סקניל וצ סטכער ןופ ןציז :עשרַאװ ןיא ןייארַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל ןשידיי םענופ רעדילגטימ ,רעלטסניק ןוא ןטסילַאנרושז ,רעביירש עּפורג ַא
 ליזימ ןמחנ ,וָאקרוט קרַאמ ,בילטַאג עשוהי ר"ד ,עלרעּפ עשוהי :ןעײטש ;שטיװַאלַאגעס ןַאמסוז ,ןַאמיײנ .מ .י ,קיש רוטרַא ,יקצינטישז בייל שרעה

 .קיש רוטרַא ןופ ןוז רעד ,לעקנוט ףסוי ,ץַאק ענַאמ ,עװַאק .ַא
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 ןעגנומענרעטנוא עניילק ןוא עסיורג

 ןיא ןײארַאפ-ןטַארעטיל רעד טגעלפ ןעגנומענרעטנוא 150 זיב
 ןוא -- עטסיימ יד .ענייז ןרָאי עטסויטקַא יד ןיא ןריפכרוד עשרַאװ
 טרעדנוהיירד טַאהעג טָאה סָאװ ,לַאז םענעגייא ןייז ןיא --- עלַא וליפא לָאמַא
 עצנַאג יד .סַאפ-גנירעה ַא יװ לופקַאּפ ןעוװו ,רעצעלּפ-ייטש ןוא דץיז
 ןוא ןציטָאנ טימ טנידַאב לָאצּפָא םוש ןָא םיא טָאה עסערּפ עשידיי
 רעד רעביא (ןפורעג יז טָאה ןעמ יװ) "סעטנעל, עגנַאל -- ןסנָאנַא
 .גנוטייצ רעד ןופ טיירב רעצנַאג

 ןגעלפ ייז .ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ רעלעב יד טַאהעג ןבָאה סש ַא
 -ינַאגרָא ייז טָאה ןעמ .רעטניוו ףוס םורַא רָאי ןדעי טעמכ ןעמוקרָאּפ
 ןריזינַאגרָא טגעלפ סע סָאװ ,רעלעב יד ןופ רעטסומ םעד טיול טריז
 ןריפכרוד עשראוו ןיא ןגעלפ רעלעב .ןיײארַאפ-ןטַארעטיל רעשיליוּפ רעד
 ןַײארַאפ-ןטַארעטיל רעד ךיוא .הסנכה בילוצ ןטפַאשלעזעג עשידיי ךס ַא
 .רעלעב יד ןופ תוסנכה יד טימ ןטיציפעד ענייז ןקעד גנַאל ןרָאי טגעלפ
 ןוא עטריסנָאנַאאטסעב ןוא עטסקישיור יד ןעװעג ןענעז רעלעב ענייז

 יד ןופ לַאב רעד; ןריסנָאנַא יז טגעלפ ןעמ .עטכוזַאב-טסעב ךיוא

 זיא ײצילָאּפ רעד ןופ ףליה רעד טימ וליפא ,ןטלַאה-גנונעדרַא ."רעלעב

 .טינ ךיוא -- ןעמַארגָארּפ ענעעזעגרָאפ יד ןריפכרוד .ךעלגעמ טינ ןעוועג
 .רענעטלעז ןוא רענעטלעז ץלַא ןעז רעלעב יד ףיוא ןעמ טגעלפ ןטַארעטיל
 טָאה לַאב ַאזַא םענייא רַאפ .טפַאשעגּפָא ןצנַאגניא ייז ןעמ טָאה ףוס-לכ-ףוס
 עקלַאל עקיזיר ַא ,עמריפ-עקלַאל ַא ןופ הנתמ ַא טכַארבעג ל"ז גרעבמָאנ
 ןוא ןגעװַאב טנעקעג ךיז םזינַאכעמ ַא טול טָאה סָאװ ,ָארעיּפ ַא ןופ
 גרעבמָאנ טָאה עקלַאל רעד טימ ןעמַאזצ .רעטרעוו רָאּפ ַא ןעשטשיּפ
 לַאב ןפיוא ןטעלּפסױא עקלַאל יד לָאז ןעמ זַא ,עעדיא ןַא טכַארבעג
 ױזַא ןוא ..."ןתח ןקידעבעל ַא ןופ טעלּפ ַא; ןריסנָאנַא סע לָאז ןעמ ןוא
 ךעלדַײמ יד טריגירטניא ױזַא טָאה עמַאלקער יד .ןעוועג עקַאט זיא
 עטסכיירגלָאפרעד יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא לַאב רענעי זַא ,עשרַאװ ןופ
 ץימש ןקרַאטש ַא טימ ןייארַאפ ןופ טיציפעד םעד טקעדעג טָאה ןוא
 -םש ַא ןעוועג גנַאל-ןרָאי זיא "ןתח ןקידעבעל ןופ טעלּפ יד, .רעבירַא
 ןוא קיטסירטעלעב רעד ןיא ןירַא ךיוא ןענעז ייז .עשרַאװ ןיא רבד
 ןענַאמָאר ןיא םורַא ייז ןרעטסייג ךָאנ טנייה וליפא .רעלעב יד ,רוטַארעטיל
 ןַאמָאר סעסיװעשַאב .י ןיא .רעביירש רעװעשרַאװ ןופ ןעגנולייצרעד ןוא
 רעייז ךָאד רעבָא -- עקיסייב ַא עקַאט -- ָאד זיא "טַאקשומ עילימַאפ יד,
 ןייארַאפ רעד רעבָא ."רעלעב ןופ לַאב, ַאזַא ןופ גנובײרשַאב עשיטסילַאער
 ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןטסערג ןופ ןעגנומענרעטנוא ןענעדרָאניײא ךיוא טגעלפ
 ןעוועג זיא ןימ םעד ןופ גנומענרעטנוא עטסקיטכיוו יד רשפא .טײדַאב
 םעד ןופ רעקידײטרַאפ-טּפיוה םעד ,ױדנַאל ביל ר"ד ןופ עיצקעל יד
 טקידלושַאב טָאה ןעמ ןעמעוו ,רעגייטש ווַאלסינַאטס ןַאמ ןגנוי רעגרעבמעל
 זיא סָאד .טנעדיזערּפ-הכולמ ןשיליוּפ םעד ףױא טַאטנעטַא ןַא ןיא
 רעלַאינעג ַא ןעוועג זיא ױדנַאל .סעצָארּפ-סילײב רעשיליוּפ רעד ןעוועג
 טייקטוג עכעלשטנעמ יד וצרעד ןוא רענדער רעשידיי רעצלָאטש ַא ןוא
 ןטייצ עטסטלע יד ןופ -- רשוי רַאפ ףמַאק ןגעוו, עיצקעל ןייז .ןײלַא
 ,לַאז רעװעשרַאװ ןטסערג ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגניײא זיא "טנייה זיב

 שטיוװַאר ךלמ

 -- גָאט ןייא ןיא ןענעז ןטעליב טנזיוט בלַאה ןוא ריפ יד .קריצ םעד

 זיא עיצקעל יד .טפיוקרַאפסיױא ןרָאװעג ,עיצקעל רעד רַאפ ךָאװ ַא
 ןורכז ןיא ןבילבעג זיא ןוא גנונעדרָא רעטסערג רעד ןיא ןעגנַאגעגכרוד
 .1925 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד .עשרַאװ ןשידִיי ןופ

 ןענעדרָאנײא ןיארַאפ רעד טגעלפ ןעגנומענרעטנוא ערעסערג
 -יקסנימַאק ,יצשַָאװָאנ; רעטַאעט ,קריצ :ןלַאז עקידנגלָאפ יד ןיא
 -טָאטש ,עינָאמרַאהליפ ,רעטַאעט-לַארטנעצ ,רעטַאעטיַאלַאקס .,רעטַאעט

 רָאנ ,רדס תיב-ףלא ןיא טינ ךיוא ןוא ןשיגָאלָאנָארכ ןיא טינ .לַאז

 -ענרעטנוא עסיורג יד ןופ רָאּפ ַא ןענעכערסיוא ָאד רימ ןלעוו ,ױזַא םתס
 :ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא ןייארַאפ ןופ ןעגנומ

 ןרעטש לארשי

 רעטכיד רעטסּוװַאב

 רָאי -- גָאט-ןריובעג ןטסקיצפופ ןייז וצ גנורעייפ-שַא םולש
 -- טנװָא-רעיורט דלעפנעזָאר סירָאמ .לײטנָא סרעטכיד םעד טימ 0
 ןוא עטשרע סָאד טלָאמעד זיא סָאװ ,ַאטָאריס ןזח ןופ לײטנָא םעד טימ
 .לַאז ַא ןיא םוקילבוּפ ַא רַאפ ןטָארטעגפיוא לָאמ עקיצנייא

 -ָאמוה ןטמירַאב םעד רַאפ עמַאנפיוא ןַא -- טכַאנ-ךַאל רידַאנ השמ
 .רעקיריטַאס ןוא טסיר

 ןיא ךוזַאב ןטשרע ןייז תעשב -- ושָאטַאּפָא ףסוי טימ ךָאװ ַא
 .עשרַאװ

 .רעטַאעט-יקסנימַאק ןיא קיוויל .ה רַאפ עמַאנפיוא עזעידנַארג
 דובכ טימ ןעמונעגפיוא ךיוא םינפוא ײלרעלַא ףיוא טָאה ןייארַאפ רעד

 ,רואינש ןמלז ,יקסווָאכינרעשט לואש .,קילַאיב ןמחנ םייח :ערעדנַא ןשיווצ
 ,רעגינ לאומש .,ַאשיירָאב םחנמ ,ןייבשריה ץרּפ ,יקסווָאלטישז םייח ר"ד
 ,קַאבלוק השמ ,ןעזייר םהרבַא ,ןַאהַאק בַא ,יקסניּפ דוד ,ווָאלָאקָאס םוחנ
 .גנָאי ַארַאלק ,ץרַאװש סירָאמ ,ץַאז גיוודול :רעליּפשיוש יד ,גינעק ָאעל
 ןטסיטרַא ןוא רעלעטשטפירש ערעדנַא רעקילדנעצ ךָאנ רעכיז ןוא
 ךָאד ןביירש רימ .ןזָאלעגכרוד טייקנסעגרַאפ בילוצ ָאד ןבָאה רימ סָאװ



 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ -- 13 עיקצַאמָאלט

 טנכערעגסיוא רימ ןבָאה ָאד .קינָארכ ןייק טינ וליפא ,עטכישעג ןייק טינ
 .ןלַאז ערעסערג ןיא סעמַאנפיוא

 -טסעג ןעמענפיוא ךיוא ןייארַאפ רעד טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ
 סנַאה ,גרובנערע ַאיליא :קילעפוצ ןעמוק ןורכז ןיא .ןדיי טינ ,רעביירש
 .סרעווע ץנייה

 -רעד ןיוש יװ --- ןגעלפ ןייארַאפ ןופ לַאז םעניילק ,םענעגייא ןיא
 ןענעכערסיוא .רָאי ַא ןעגנומענרעטנוא 150 זיב ןעמוקרָאפ -- טנָאמ
 ןענעז ָאד ןעגנומענרעטנוא עטסיימ יד .ךעלגעממוא שממ -= עלַא יז
 שטיוװָאלַאגעס טָאה יױזַא .ןטסיטרַא ןוא רעביירש עקיטרָא טימ ןעמוקעגרָאפ
 ץרּפ ןלַאז עטקַאּפעג רַאפ קרעוװ ענייז טנעיילעג לָאמ ייווצ רָאי סעדעי
 -עלרָאפ עשירַארעטיל ןוא ןטַארעפער רעקילדנעצ טַאהעג טָאה שיקרַאמ
 יו ,ןטרעצנָאק-טרָאװ ענייז ןבעגעג ָאד טָאה ןָאזרעדָארב השמ ,ןעגנוז
 קיציא ,רעדיל ענעגייא ענייז ןרידנַאקס ךעלרעדנּוװ ןייז ןפור טגעלפ רע
 ןופ ןרָאי יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןטנוװָא ךס ַא טַאהעג ָאד טָאה רעגנַאמ
 יד ןופ רעביירש רעד ךיוא .טינ ןעד רעװ ןוא ,עשרַאװ ןַיא ןעניווװ ןייז
 ףיוא טדערעג רעדָא ,קרעװ ענייז טנעיילעג רָאי סעדעי טָאה ּתורוש
 ךיוא ןענעז ָאד .ןיײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ לַאז ןיא סעמעט עשירַארעטיל
 ןוא דוַאמ ינוז רעטַאעט-ןטענָאירַאמ רעייז טימ ןענַאטשעג גנַאל-םישדח
 ינדָאלָאק עלעסָאי רעגניז-סקלָאפ רעד ךיוא טָאה ָאד ,רעלטָאק לסָאי
 יב .ןטרעצנָאק ענייז טימ ןסַאמ רעװעשרַאװ יד טלייוועג גנַאל םישדח
 יד ןדניש; ןעמ טגעלפ ןטסיטרַא ןוא רעביירש עטריאוטיס רעסעב
 ,ןיארַאפ םעד תבוטל הסנכה רעד ןופ טפלעה ַא ןעמענּפָארַא ,"טיוה
 יד ןעמוקַאב ןגעלפ ןטסיטרַא ןוא רעביירש עטריאוטיס-טוג רעקינייוו
 רַאפ ןוא .סעטָאלז 200 ןופ עמוס ַא ןעוועג סָאד זיא טפָא .הסנכה עצנַאג
 רעשידי רעמערָא רעוװעשרַאװ ַא ךיז טָאה סעטָאלז טרעדנוה יירד
 13 עיקצַאמָאלט ןופ ךַאד םעד טימ -- ןעיירדכרוד טנעקעג רעטכיד
 .טייצ רָאי ַא לָאמַא וליפא ןוא רָאי בלַאה ַא -- ּפָאק ןדימ ןרעביא

 םלשנו םת

 ערעזדנוא טימ לייורעד סולש ַא וצ ןעמוקעג רימ ןענעז טָא ןוא
 רעביירש ןופ ןייארַאפ ןטסשימַאניד םעד ןופ עטכישעג רעד וצ ןציטָאנ;
 -יוהעגנָא ןבָאה רימ סָאװ טימ ןוא ."רוטַארעטיל-טלעוו רעשידיי רעד ןופ
 עיקצַאמָאלט -- טרָא םעד טָא ףיוא : רימ ןקידנערַאפ םעד טימ -- ןב
 ךיז ןעמ טָאה טרָאד .ןרָאװעג טכַאמעג טינ עטכישעג ןייק זיא -- 3
 ןעמ ןעק יװ ןוא ...ריא ןופ ןּפָאלטנַא -- עטכישעג ןופ טורעגּפָא רעכיג
 עטכישעג ןופ ךיז ןטלַאהַאב וצ ףיוא טלקמ ריע ןַא ןופ עטכישעג ןביירש
 ...? לוויטש ענרעזייא עריא ןופ גנַאג םעד ןוא

 13 עיקצַאמָאלט ןופ תוברוח יד
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 ןטַארעטיל ןיא לַאמ ןטצעל םוצ
 ןיײארַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא

 ךאברעיוא לחר

 ןעגנודעג ַא ןיא טניוװעג ךיא בָאה המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םייב

 רעד ןיא .1 דזַאיעשּפ ףיוא זיוה םעד ןופ קָאטש ןטסקעז ןפיוא רעמיצ

 רעד ,רעמיצ ןקידתופתוש ַא ןיא ,טניווועג ךיוא ןבָאה הריד רעבלעז

 גנורידרַאבמָאב יד .ףייר לדנעמ רעלָאמ רעד ןוא עזמָאב סוחנ רעטכיד

 ןטלַאהעגנָא ןבָאה ןעמרַאלַא-טפול עקידרדסכ יד ,טָאטשּפױה רעד ןופ

 -ּפעס ןט5 םעד ,קיטסניד אקווד ןוא ,המחלמ גָאט ןטשרע םעד טניז

 רַאפ .געט ערעדנַא ןיא יװ ,ןעמרַאלַא רעקינייװ ןעוועג ןענעז ,רעבמעט

 ךָאנ לייוװרעד רעד טימ טָאטש ןופ ןפיול וצ ןעמוקעג עזמָאב זיא טכַאנ

 :טרַױקַאװע טרעוו עשרַאװ זַא ,הרושב רעצרַאװש ,"רעקידתודוס-דוס;

 יד .סעיניל-סגנוקידייטרַאפ ערעטייו ףיוא קירוצ ךיז טיצ ײמרַא יד

 טעװ ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ ןיוש .טָאטשטּפיױה יד טזָאלרַאפ גנוריגער

 ...?רעלטיה, ןרישרַאמנײרַא רעהַא

 -רעפָאה יד ףיוא טקוקעג טשינ .קידארומ ןעוװעג זיא ּפַאלק רעד

 טנָארפ ןפיוא זַא ,טסּוװעג רימ ןבָאה ןעגנוטייצ יד ןיא ךעלּפעק עקיד
 -סגירק רעינ ַא סעפע טימ טרירעּפָא שטייד רעד זַא ;טכעלש זיא
 ןופ ןַאגַארוה ַא זַא :טייו ּוװ "?סענילק, ענייז טימ ןָא טרַאּפש ,קיטקַאט
 -רַאפ ,עשידלעה עמַאס יד וליפַא ביוטש ףיוא טּפַאלקעצ ןזייא ןוא רעייפ
 ןטלַאהוצּפָא ,ןטײהניײא-ײמרַא עשיליוּפ עסיוועג ןופ ןוװּורּפ עטלפייווצ
 -יד ןגעוו טסּוװעג ןבָאה רימ .שרַאמסיורָאפ ןשטייד ןלענש-ץילב םעד
 טריזילַארַאּפ ,עיצַאזיליבָאמ ענײמעגלַא יד טשימעצ טָאה סָאװ ,עיסרעוו
 ַאזַא זדנוא ןופ רענייק טָאה ךָאד ןוא .רעטילימ ןופ ןעגנוגעווַאב יד
 .טכַארטַאב ןיא ןעמונעג טשינ ללכ טעטילַאוטנעװע

 טעװ רעמָאט קערש יד רעניב יד ןיא ןסעזעג זדנוא זיא ךָאנ
 ףיוא ןייגנייא --- תונידמ עשִיעּפָארײא ערעדנַא ןלעוװ רעמָאט -- ןלױּפ
 .ןרעלטיה טימ סימָארּפמָאק םעיינ ַא

 -נָא ,סעדער ענייז ןופ רעדעי ןיא רעלטיה טָאה ןרָאי ןופ ךשמ ןיא
 -ַאב ךיוא םיא רַאפ ןלעװ ייז ןוא גירק ןליוו ייז זַא ,ןדיי יד טגָאלקעג
 ןעגנוָארד ענייז ןיא רָאנ טשינ זַא ,ןלעטשטסעפ רימ ןענָאק טנייה .ןלָאצ
 זַא ,הנעט ןייז ןיא ךיוא .טסנרע רעקידארומ ַא ןעוועג זיא ןדיי יד ןגעק
 ןופ רעמ .תמא רעסיוועג ַא ןעוועג זיא המחלמ ַא טלָאװעג ןבָאה ןדיי
 טימ םולש ןגעק ןעוועג רימ ןענעז רָאטקַאפ ןרעדנַא זיא טשינ רעסָאװ ַא
 -ַאפ עקידנעייג רעטייוו לָאמ ַא סָאװ ,ענייז םיא ןבעגכָאנ ןגעק ,ןרעלטיה

 ש ו = רעוא לחר

 -גייא ןבָאה רימ ןעוו ,ןצרַאה ןופ ּפָארַא זדנוא ןענעז רענייטש .ןעגנורעד
 ןרעלטיה טימ םולש ןייק זַא ,ךעלדיימרַאפמוא זיא גירק רעד זַא ,ןעזעג
 ןטכערעג ןופ חוכ ןיא טביילגעג ליפ וצ ןבָאה רימ .ןיז טשינ טעװ
 .טצַאשרעביא חוכ םעד טָא ןבָאה רימ .ףמַאק

 -ער רעשיליוּפ רעד ןופ ףור ןפיוא קעװַא ןענעז רענלעז עשידיי יד
 -ספמָאק ןתמא ןַא טימ ןוא טייקכעלדנעטשרַאפטסבלעז ַא טימ גנוריג
 -מוא יד .ןברק ןטסערג עמַאס םעד ףיוא ןעוועג טיירג ןענעז רימ .ןליוו
 ןופ -- עיזַאװניא רעשטייד ַא ןופ ןוא הלפמ ַא ןופ הנכס ערַאבלטימ
 טעמכ זדנוא ןופ רענייק טָאה -- עיצַאּפוקָא רעשטייד רעטנוא ןלַאפנײרַא
 .טכַארטַאב ןיא ןעמונעג טשינ יו

 יקפווַאנַאנַאק םירפא

 טסילעווָאנ רעטסּוװַאב

 רעבָא ,ןכערבנייא ךיז טנָאקעג ,ךעלטנגייא ןעמ טלָאװ קָאש ַאזַא ןופ
 הנכס ןופ ליפעג סָאד זַא ,טסעומש ןעמ .ןכָארבעגניײא טשינ ךיז טָאה ןעמ
 -בוס רעשימעכ ַא טימ זירד ןלעיצעּפס ַא םזינַאגרָא ןיא טריזיוויטקַא
 טפרַאשרַאפ ןוא טייקכעלדניפמע יד ּפָא זדנוא ןיא טּפמעט סָאװ ,ץנַאטס
 .ןסקעלפער-רעווּפָא יד

 ּצ+

 -טלעוו עטצעל יד ןטכַארטַאב ןָאק ןעמ זַא ,טגָאזעג טָאה רעצעמע
 -ןסַאמ עטשרע יד .ןעגנורעדנַאװ-ןשטנעמ ןופ טקעּפסַא ןרעטנוא המחלמ
 תעב .ןעזעג סָאד בָאה ךיא .ןפיולטנַא -- זיא תונכס ףיוא עיצקַאער
 -לעפַאב רעשילוּפ רעד ייב ייס ןוא רעשידיי רעד ייב ייס ,המחלמ רעד
 ןייז ןיא טרילוקלַאקנײרַא גנוניישרעד יד טָא טָאה שטייד רעד .גנורעק
 ַא דנַאל םענעלַאּפַאב ןיא ןייז םרוג ןופ קיטקַאט יד .קיטקַאט-סגירק
 סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד ןופ גנורעדנַאװ:ןסַאמ ַא ,קינַאּפ-ןסַאמ
 -ַאב יד ןכַאמ ךעלגעממוא ןוא ןעײסָאש-טּפיוה יד ןּפָאטשרַאפ טעװ
 .ײמרַא רעד ןופ ןעגנוגעוו



 ..עיפַארגָאטַאפ עטצעל רעייז

 טסעג יד ןשיװצ ;"רעלטסניק ןוא רעביירש רַאפ ךיק, רעד ןיא ךעלנײשרַאװ ,ַאטעג רעװעשרַאװ ןיא הנותח ַא תעּב ןרָאװעג טכַאמעג זיא עיפַארגָאטָאפ יד
 ןבענ ,דלעפגילעז הרמיז ןירעגניז יד ,יורפ ןיײז ןוא סינּפיק םחנמ ,שטיװַאניליכ ןויצנב יו ,ןטסיטרַא ןוא רעביירש ייר ַא ןופ רעמינּפ יד ןעמ טנעקרעד
 זיא'ס ןוא טכַאמעג ןרָאװעג זיא עיפַארגַאטַאפ יד ןעוו ,עטַאד עיונעג יד טנַאקַאב טשינ זיא'ס .שטיװַאכַאנַאכ גילעז םייח ,ןַאמענעל עקנַא יורפ טייטש סע רעכלעוו
 טשיב ךיז טָאה ,דליב-רוכזי ןש:גַארט ןקיזָאד ןֿפױא טעז ןעמ סָאװ ,עלַא יד ןופ רענייק .גירק ןכַאנ ןענופעג יז טָאה ןעמ ןעמעוו ייב טסּוװַאב טשינ ךיוא

 .טעװעטַארעג
255 
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 ךיא זַא ,טלעטשעגסורַא ךיז טָאה גנורעדנּוװרַאפ רענעגייא ןיימ וצ
 .ןפיולטנַא וצ סלוּפמיא ןופ ןָאטעגסיױא ןצנַאג ןיא טעמכ ןיב

 -עג עזמָאב ךיוא טָאה עיצַאסנעס רערעטיב רעד טימ םענייא ןיא
 טכַאנ יב טעװ סָאװ ,גוצ-עיצַאוקַאװע םעד ןיא זַא ,העידי יד טכַארב
 לָאצ ַא טמיטשַאב עסערּפ רעד רַאפ ןָאגַאװ ןיא ןענעז ,עשרַאװ ןזָאלרַאפ
 -- עטרינָאּפסקע עטסניײממַא יד רַאפ .ןטסילַאנרושז עשידיי רַאפ רעצעלּפ
 .ןעגנוטייצ ןופ ןרָאטקַאדער-ףעש ,ןטסיצילבוּפ עשיטילָאּפ יד

 סָאד רעבמעטּפעס ןט6 ןפיוא ןט5 ןופ טנװָא םענעי ןיא ךיז טָאה
 -גייא בָאה ךיא זַא ,ןפָארטעג המחלמ רעד ןופ ךשמ ןיא לָאמ עקיצנייא
 ךיילג ,ןײרַא געוו ןיא ןזָאל וצ ךיז טיירג ןעוועג ןוא עקזילַאװ ַא טקַאּפעג
 -ַאנרושז עשידיי יד רַאפ זַא ,טלייצרעד טָאה עזמָאב .ערעדנַא יד טימ
 ַא טעטיװַיַאנ ןיימ ןיא בָאה ךיא .רעצעלּפ 15 טריוװרעזער ןענעז ןטסיל
 -רושז רַאפ רעצעלּפ 15 ןַארַאפ ןענעז סע ּוװ ,טרָאד זַא ,ןוטעג טכַארט
 ןטנצכעז ַא ןעמענוצטימ ןלעוּפ ןענָאק יאדװַא ןעמ טעװ ,רענעמ ןטסילַאנ
 .יורפ ַא -- טסילַאנרושז

 ןעוועג שיטקַאפ לָאז ךיא ןעוו ,ןעוועג טמיטשַאב עקַאט טלָאװ ױזַא
 .ןפיולטנַא ןלעװ -- ןעוועג שיטקַאפ לָאז ךיא .גוצ םענעי וצ ןעמוקנָא

 צ+

 לָאז ןײארַאפ-ןטַארעטיל רעשידיי רעד זַא ,טרעשַאב ןעוועג זיא סע
 ןסעזעגנייא ןייז ףיוא ,"רעגעלעג םענעגייא ןייז ףיוא ןייגסיוא; טשינ
 .13 עקצַאמָאלט -- טרָא

 ךוסכס ַא ןעועג .ןעשעג סָאד זיא קירוצ ןבלַאהרעדנַא רָאי ַא טימ
 ןופ "רָאטַאטקיד-ןזערּפמיא, ןטימ ךיוא ןוא זיוה ןופ רעמיטנגייא ןטימ
 רעביירש רעד ןעוועג זיא רָאטקַאפ רעטירד רעד ,ןעזייאביר לאכימ ןייארַאפ
 רעד טָא זַא ,טלָאװעג טָאה לזמ סָאד .שיא (ךונח) ךענעה ןעמָאנ ןטימ
 וצ טקנוּפ לָאז ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,שיא
 קידנכוז .גנושיוטנַא עכעלנעזרעּפ ערעװש ַא ןבעלרעביא טייצ רענעי
 -נַאמ שממ ַא טימ ךיז רע טָאה ,סורדרַאפ ןייז ןביוטרַאפ וצ סָאװ טימ
 ,גנַאל ױזַא .ןייארַאפ ןופ םינינע יד ןיא ןוטעגניײרַא טעּפמיא ןשילַאקַאי
 ייס ןענעזייאביר טימ ייס "טג; ַא וצ טריפרעד טָאה רע זיב ,טיירב ױזַא
 רעייז ַא ןענופעגסיוא טָאה רע .13 עקצַאמָאלט זיוה ןופ סָאבעלַאב ןטימ
 ,ךיז טָאה ןייארַאפ רעד .11 ענשטינַארג ףיוא ,לַאקָאל ןקיסַאּפ טשינ
 -יילק רעד ךיז טָאה ָאד ןוא סעזערפמיא ןופ ןטלַאהעגסיוא ,רקיע רעד
 טָאה ןעמ .קָאטש ןטירד ןפיוא ןענופעג ,לַאז רעטנַאקַאב קיניײװ .רענ
 טריטעּפַאטסױא ,טנָאמער םעד ןיא טלעג ןומטמ ַא ןגײלנײרַא טזומעג
 -ַארב םענעדלָאג-ןיורב ןטצוּפעג שירפ ,ןטנַאקַאב טוג םעד טימ טנעוו יד
 -עג ןוא רעטצנעפ יד ןשיװצ ןטעקניק יד ןעגנָאהעגנָא ,ףָאטש-טַאק
 -ניא ןטיוט ןוא ןקידעבעל םעד טימ ןעמַאזוצ .תיבה-תכונח ַא טרעייפ
 ךיוא ענשטינַארג ףיוא ןעגנַאגעגרעביא זיא 12 עקצַאמָאלט ןופ רַאטנעװ
 רעד טימ ,רעביירש עטמירַאב ןופ ןדי בתכ טימ וויכרַא רעקיטכיוו רעד
 טימ ,החּפשמ רעשירַארעטיל רעצנַאג רעד ןופ ןרוטַאקירַאק עיצקעלָאק

 ךַאברעיא לחר

 ךרוד ןלָאמעג שַא םולש ןוא ץרּפ .ל .י ןופ ןטערטרָאּפלײא עסיורג יד

 ןבָאה סָאװ ,רעלטסניק עשידיי ןופ ןעגנופַאש ערעדנַא טימ ןוא ַאבלענַאק

 .ןייארַאפ םעד ןופ טנעוו יד טריצַאב
 ןופ טייו טשינ ןענופעג ךיז טָאה ענשטינַארג ףיוא לַאקָאל רעד

 -- ַאנלעשז ףיוא עלַארטנעצ רעשירטקעלע רעד ןופ ןוא ףױהנַאב-טּפיוה
 -טפול עשטייד רַאפ ליצ רעטכוזעג ַא ןעװעג ןענעז סָאװ םינינב ייווצ
 ,המחלמ רעד ןופ ךָאװ רעטייוצ רעד ףיוא ןיוש עקַאט טָאה .סרעילפ
 -עג זיא סָאװ ,11 ענשטינַארג ףיוא זיוה ןיא טצעזעגניירַא עבמָאב ַא
 ןוא לַאקָאל-ןייארַאפ םעד ןופ .טנערברַאפ וצרעד ןּוא ןסירעגפיוא ןרָאװ
 .טילּפו דירש ןייק ןבילברַאפ טשינ זיא ןעגנולמַאז ענייז

 עיצַאלוטיּפַאק רעד ךָאנ ןיוש רעטעּפש שדוח ַא טימ טָאה ןעמ ןעוו
 -עג יד ןופ לכה-ךס םעד טכַאמעג ,ןשטייד יד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ ןוא
 לַאפוצ ןזייב ןפיוא ןגָאלק ןיא ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,סנדָאש ןוא ןשינעעש
 עקצַאמָאלט ףיוא זיוה סָאד .ןײארַאפ-ןטַארעטיל םעד ןגָארטרעביא ןטימ
 .טקידעשַאבמוא ןבילבעג גנורידרַאבמָאב רעד תעב ,זיא

 טימ שיטנעדיא ןעוועג שיטקַאפ טלָאװ עיצוטיטסניא ןַא יו טקנוּפ
 סעבמָאב עטשרע יד ןבָאה ןתמא רעד ןיא .סערדַא ןַא רעדָא לַאקָאל ַא
 וליפַא רעטנעצ ןשידיי םעד ןפָארטעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ
 .טרעטשעצ ןרָאװעג זיא ענשטינַארג ףיוא לַאקָאל רעד רעדייא ךָאנ
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 ןענַאטשעג ץלַא לייוורעד ךָאנ זיא טכַאנ רעד ףיוא קיטסניד םענעי
 .טרָא ןייז ףיוא

 בָאה ךיא סָאװ ,דליב סָאד ןגיוא עניימ רַאפ ףיוא טייטש טָא ןוא
 .ןייארַאפ-ןטַארעטיל ןיא ןייז לָאמ ןטצעל ןיימ תעב ןעזעג

 ענשטינַארג ףיוא עלעצנער ןיימ טימ ןעמוקעגפיורַא ןיב ךיא ןעוו
 יד ןיא זיולב ןוא רעטצניפ ןענַאטשעג לַאקָאל רעצנַאג רעד זיא 11
 רעשידיי רעד ןופ ןוא ןיײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ -- סעירַאלעצנַאק ייווצ
 -קעס יד ךיז ןבָאה -- טַאקידניס-ןטסילַאנרושז םענײמעגלַא ןופ עיצקעס
 יולב ןופ טכיל םייב טערָאּפעג ןייטששנעוועל .א .י ןוא ןעזָאר .ב ןרַאטער
 .ןײרַא געוו ןיא טיירגעג ךיז ,ךעלדנרעטמַאל עשירטקעלע עטליהעגמורַא
 .ווירב ןוא ןטנעמוקָאד ןעמױרסױרַא ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא רעייז
 תומישר יד ןטכינרַאפ ףרַאד ןעמ זַא ,גנוזָאל ַא ןפרָאװעג טָאה רעצעמע
 .רעדילגטימ יד ןופ ןסערדַא יד טימ

 -רַאפ םייה רעד ןיא ךיז ייב םירבחמ עסיוועג ןבָאה טכַאנ עבלעז יד
 -יטנַא ןענופעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,ןלַאנרושז ןוא רעכיב טנערב
 ןפיוא טקוקעג טשינ -- רעטכעלעג ַא טימ .ןעגנופַאש עשיטסירעלטיה
 געט רָאּפ ַא ןיא רימ טָאה -- עיצַאוטיס רעזדנוא ןופ םזיגַארט ןצנַאג
 ןגנוי ַא םענייא ןגעוו טלייצרעד יקסנילכיושז לזייר ןירעטכיד יד ,םורַא
 לביטש ןעגנודעג ןייז ןיא ןסעזעג טכַאנ עצנַאג ַא זיא סָאװ ,רעטכיד
 ןקידנענערב ןיא ןפרָאװעג ןוא ןסירעג טנעה ענעגייא יד טימ טָאה ןוא
 -סױרַא סָאװ רָאנ ימ רערעווש טימ ,ןייז ןופ עגַאלפיוא עצנַאג יד ןוויוא



 ןייארַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא-ןטַארעטיל ןיא לָאמ ןטצעל חוצ

 רָאנ יװ זַא .טכַאדעג ךיז טָאה םיא .רעדיל לדנעב ןטשרע םענעבעגעג
 ןופ רענײא טעוװ ,עשרַאװ ןיא סופ ַא ןלעטשנײרַא ןלעװ ןשטייד יד
 ןוא רעמיצ-ןרָאטַאקָאלבוס ןייז ןיא עיזיווער ַא ןייז טירש עטשרע ערעייז
 ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,קרעװ ןייז ןופ עגַאלפיוא יד ןריקסיפנָאק סָאד
 .ןזרעפ עשיטסירעלטיהיטנַא רָאּפ ַא ןענופעג

 ןשיװצ ןקוררעדנַאנופ ןכרוד סָאװ ,רעביטש עסיורג ייווצ יד ןיא
 ןענַאטשעג זיא ,"לַאז, םעד ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעװ ייז ןגעלפ ,ריט יד יז
 ןבָאה ןרָאפ וצ טכער ַא .ןירַא געוו ןיא עטיירג ןטסילַאנרושז עּפורג יד
 לָאמ עלַא יװ .טַאקידניס-ןטסילַאנרושז ןופ רעדילגטימ יד רָאנ טַאהעג
 -נימ ,קילעטשרעטניה ןעוועג לָאמ סָאד ךיוא "רעביירש זיולב, יד ןענעז
 ןרָאטקַאדער-ףעש ןוא ןטסילַאנרושז יד ןשיװצ ךיוא רעבָא .קיטרעוװורעד
 המישר ַא ןעוועג זיא סע .ןַאמ 15 זיולב ןביילקוצסיוא ןעוועג קיטיינ זיא
 ךיוא ןענעז ,טרירוגיפ טשינ המישד רעד ףיוא ןבָאה עכלעװ ,יז ןוא
 -סיה ןעמוקַאב ,ןעירשעג ןבָאה ייז ןופ לייט ַא .סעזילַאװ טימ ןעמוקעג
 ...עירעט

 ןיוש ,טסיירדמוא .עיצקעלעס עשידיי עטשרע יד ןעװעג זיא סע
 -סױרַא ךיא בָאה ,רָאפ גייל ךיא סָאװ םעד ןיא ןיילַא קידנביילג טשינ
 ךיז ןווּורּפ לָאז .יורפ עקיצנייא יד סלַא ךיא זַא ,השקב ןיימ טכַארבעג
 ףעמענטימ ךימ ןעמ טעװ רשפא ,ףױהנַאב םוצ ןעמוק ,"ןעּפעשטוצ,
 סע .ןבעגעגנייא ןעוועג עקַאט ךיז טלָאװ סָאד זַא ,רעכיז ךיא ןיב טנייה
 -רושז עשידיי 15 יװ רעמ גוצ םעד טימ ןרָאפעגסױרַא יוװ ייס ןענעז
 ַא .טרעהעגסיוא טשינ שיטייל לָאמ וצ רעבָא ךימ טָאה ןעמ .ןטסילַאנ
 רעד טימ טקיטרַאפעגּפָא ךימ טָאה גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ
 ןענָאק ןעמ לָאז יאוולה --- זַא ,"טָארדַאב טשינ ןענעז ןעיורפ, זַא ,עזַארּפ
 ..טלעטשעגנייא ןטסנײממַא ןענעז עכלעוו ,יד שטָאכ ןעמענטימ

 ףיוא ץַאלּפ ַא ןגעוו ןסירעג ןוא טגירקעג ךיז ןבָאה סָאװ יד ןבעל
 סָאװ ,עכלָעזַא רָאּפ ַא טלייטעגסיוא ןכיג ןיא ךיז ןבָאה ,המישר רעד
 רעד ןופ ןעמענ ערעייז ןכָארטשעג ןליו םענעגייא רעייז טימ ןבָאה
 רעשידיי רעד ןופ סעזערּפ רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רעטשרע רעד .עטסיל
 ןַאטיּפַאק ַא יװ .ןַאמלעדניא הששמ "טנייה , ןופ רָאטקַאדער-ףעש ,עיצקעס
 סָאװ יד ןשיװצ ןייז טלָאװעג טשינ רע טָאה ףיש רעקידנעקניז ַא ןופ
 טשינ רעטרע ןייק ערעדנַא רַאפ ןָאק רע תעשב .ץַאלּפ ַא סיוא ןצונ
 עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ רעבושח ַא ,ןרָאהנייא ןרהא ךיוא .ןגרָאזַאב
 רתוומ זיא רע זַא ,טרעלקרעד תעדה בושי ןצרוק ַא ךָאנ טָאה ,"טנייה,
 -עיצַאוקַאװע ןיא ץַאלּפ ַא ןגעוו ךיז ןסייר סָאד .ןרָאפ וצ טכער ןייז ףיוא
 ןייז טעװ סע סָאװ ,םעד ןופ קַאמשעגרָאפ ַא ןבעגעג ןיוש םיא טָאה גוצ
 ןטלַאהעגּפָא םיא טָאה טעטיזעוװרענ עשיטַארקָאטסירַא ןימ ַא .רעטייוו
 .טילּפ ַא ןופ לרוג םעד ךיז ףיוא ןעמענ ןופ

 זיא רע ןשטיווָאלַאגעס -- טנוװָא םענעי ןופ ךיא קנעדעג ךָאנ ןוא
 זַא ,טרעלקרעד .טנַאה ןיא שַאט-ןטקַא ןַא טימ יװ רעמ טשינ ןעמוקעג
 ןייק ןעמענטימ טשינ -- טייג ןוא טייטש רע יװ -- ןרָאפ רע טעװ ױזַא
 םקונ רעטעּפש םיא ןיא ךיז טָאה טסעשז רעקיזָאד רעד .לצנער םוש
 -עגנָא ןענעז סָאװ ,קָאטסילַאיב ןופ ענייז ווירב יד קנעדעג ךיא .ןעוועג

 רעד טימ ,ַאקסנילרַאק תור וצ רעטעּפש םישדח רָאּפ ַא טימ ןעמוק
 זיא טשינ סָאװ ןיהַא ןקישרעביא ןעז םשה ןעמל םיא לָאז ןעמ ,השקב

 .עבָארעדרַאג ןוא שעוו רעמערַאװ ןייז ןופ

 ּצ

 בָאה ןעמעוו טימ .ןורכז ןיימ ןופ ערעדנַא עלַא ןדניוושרַאפ טָא ןוא

 ? טשינ ןעמעוו טימ ,טלָאמעד טנגעזעג ךיז ךיא
 רעביטש יד ןיא ןפָא ןענַאטשעג ןענעז לַאקָאל ןופ רעטצנעפ יד

 ןעזָאר .י רעב

 ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס

 געט עטצעל יד זיב

 -עגנײירַא טָאה הנבל עקיטסברַאה-גנוי ַא רעבָא ,רעטצניפ ןעוועג זיא
 טימ רעביילברַאפ ןוא רערָאפ יד ןופ רעמינּפ ןסָאגַאב ,ןסיורד ןופ טנייש
 .טכיל-םיתמ ןקידרעבליז-ךעלנירג ַא

 -עגסױרַא זייווקיצנייא ךיז ןבָאה ,ןרָאפ טלָאזעג ןבָאה עכלעוו ,יד
 ךיז ןבָאה יז .ןענעגעזעג ךיז ןצעמע טימ ,ןקַאּפניא סעּפע ךָאנ ,טקור
 .ףיוהנַאב ןפיוא טכַאנ עבלַאה ןפערט טפרַאדעג

 רעייז .טרינָאּפמיא רימ טָאה ןרָאהנײא ןרהא ןופ סולשַאב רעד
 רעביא ביילב ךיא ךיוא זַא ,טימרעד טקיטרַאפעגּפָא ךיז ךיא בָאה לענש
 .טפַאשלעזעג רעטוג ַא ןיא וצרעד ןוא

 טרַאשעגפיונוצ סרעביילברַאפ יד ךיז ןבָאה ןטסימוא טשינ יװ
 יורפ ןייז טימ ןוא ןענערָאהנײא טימ ןעגנַאגעגּפָארַא ןיב ךיא .ןעמַאזוצ
 .הכרב

 -- טפול עשירפ-לָאטשירק ,ערעטיול ַא -- טייקליטש ענדָאמ ַא
 ןיא סױרַא ,רעגײזַא ןעצ םורַא ןענעז רימ ןעוו ,ןעמונעגמורַא זדנוא טָאה
 יד ,טכיל ןָא טָאטש יד .טרידרַאבמָאב טשינ ןעמ טָאה טכַאנ ייב .סַאג
 -עװַאב עניילק יד ,ןטרָאג ןשיסקַאז ןופ רעמייב יד רעביא הנבל עלופ
 -שרמולכ ןופ טפַאשדנַאל ַא ןיא ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה ץלַא -- גנוג

 זיפ
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 -רע ךיז טָאה טייקכעלקריװ רעיינ רעד ןופ רַאמשָאק רעד .הוולש רעט
 .טקורעגּפָא ץעג

 ערעזדנוא ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז "רעיוט םענרעזייא, ןופ ץַאלּפ ןפיוא
 ףיוא ךיא ,סַאג-ַאקסוװָארימ ףיוא טניווװעג ןבָאה סנרָאהנײא יד .ןגעוו
 טלָאװ סע יװ ,טכַאנ-הנבל רענעי ןיא טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ .דזַאיעשּפ
 .ןצרַאה ןפיוא רעגנירג ןרָאװעג זדנוא

 ףיוא ןענַאטשעג ןענעז רימ ןוא קָאש ַא טכַאמעגכרוד ןבָאה רימ
 טקורעג ךיז טָאה לובמ רעד .ןעגנורעטישרעד ערעטייוו ןופ לעווש רעד
 ןעמונעגנָא סָאװ רָאנ ןבָאה רימ רעבָא ,רעטנעָאנ ,רעטנעָאנ לָאמ ַא סָאװ
 ענעגייא ערעזדנוא ףיוא ןפָאלש ןעגנַאגעג םייהַא ןענעז רימ .סולשַאב ַא
 םזינַאגרָא רעגולק רעד .טנַאּפשטנַא ,דימ ןעוועג ןענעז רימ .סרעגעלעג
 ,תוחוכ עיינ טימ ךיז ןענעּפָאװַאב םוצ ,עיצַאערקער וצ טבערטשעג טָאה
 ןטימ ןעגנַאגעג זדנוא ףיוא זיא סָאװ ,סָאד ןטלַאהסיוא ןענָאק וצ ידכ
 .גָאט ןקידנגרָאמ

 ר ןרָאװעג טכַאנ עבלעז יד ךָאנ זיא גוצ-עיצַאוקַאוװע רעד
 ד ךיז ןבָאה ,טסענ רעייז ןופ עטעשָאלּפעגסױרַא לגייפ יװ .טריד
 ענעדישרַאפ ןיא ןטָאשעצ ןוא טײרּפשעצ ,ןילבול ןיא ןיוש ,עטרָיוק
 טעפמ ךיוא -- געט ערעטייוו יד ןיא ןוא סנגרָאמ וצ ףיוא .ןעגנוט
 וומוא ןוא ןגעוו ךרוד ייז ןענעז -- ןשטייד יד ןופ שרַאמנַײרַא ןכָאנ
 .ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיי ערעדנַא ןפָאלעגכָאנ

 --.ןגָאלשרעד טשרמולכ ךיז -- ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה ייז ןופ לייט ַא
 .לקניוו ןגייא ןייק וצ ןוא החונמ ןייק וצ ןיוש ןבָאה ערעדנַא .גערב ַא וצ
 .געט ערעייז ןופ ףוס םוצ זיב ןעוועג הכוז טשינ רעמ

 -ַאלַאב יד טקורעגנָא לכ םדוק ךיז טָאה ,ענעבילבעג ,זדנוא ףיוא
 שרַאװ ןופ גנוקידייטרַאפ יד ןוא גנורעג

 -עלקערש : לָאמ ַא סָאװ ,עכעלקערש וצ המדקה יד ןעוועג זיא סָאד
 .געט ןוא ןרָאי ,ערעכ



 רַאזַאל היח

 1924 רָאי ןיא טעדנירגעג .גנוטייצ עשיטסינויצ -- טייצ;
 .(1939) המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןענישרעד

 .שטיװָאנַאלּפַאק ןד סחנּפ -- רַאטקַאדער
 .גנוברַאפַאב רעקנַיל ַא טימ ,גנוטייצ-סקלַאפ -- ײגַאט רענליווע

 .1929 רעבָאטקָא זיב ןענישרעד ןוא 1921 ןיא טעדנירגעג
 .ןיזייר ןמלז -- רַאטקַאדער

 :ןענישרעד ךיוא ןענעז ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא
 ,"רעקעוו רעד,

 ,"טַאלבגָאט רענליוו ,"קלָאפ סָאד , ,"ןרעטש רעד, ,"דניירפ רעזדנוא,
 ,"טסינומַאק רעד, ,"עמיטש רעזדנוא,, ,"סעיינ עטצעל,

 ,("גַאט רעזדנוא,,) "גָאט , ,"גנוטייצ עשידיי ,, ,"ןגרַאמ רעיינ רעד,
 רענליוו , ,"סערּפסקע רענליוו , ,"רעירוק-טנוװָא , ,"סיינ,, ,"דניירפ רעד,

 ."ַאידַאר

 ,ענליוו ןיא טפירשטייצ עשידיי ַא ןבעגוצסיורַא ווּורּפ רעטשרע רעד
 זיא קפס ןָא .1813 רָאי ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא ,אטילד-םילשורי
 עטנַאקַאב יד ןעוועג ווּורּפ םעד טָא רַאפ רָאטקַאפ רעדנרילומיטס רעד
 ןפיוא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו ,םָאר החּפשמ רעד ןופ יירעקורד
 עיטסַאניד רעד ןופ רעטָאפ ןכרוד ,1800 ןיא ,טרעדנוהרָאי ןופ לעוװש
 טניורקעג טינ זיא ווװרּפ רעטשרע רעקיזָאד רעד רעבָא .םָאר םהרבא 'ר
 -בעה עטשרע יד טניישרעד 1841 ןיא טשרע ןוא ,גלָאפרעד טַימ ןרָאװעג
 עשיטָאטש יד ןופ ןַאגרָא רעד ,"ןויצ יחרּפ, ,ענליוו ןיא טפירשטייצ עשיער
 רזעילא ךרוד ןרָאװעג טריגַאדער ןוא ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,םיליכשמ
 זיא טפירשטייצ עקיזָאד יד .ןיפ ףסֹוי לאומש ןוא ץיװָארָאה ןַאמּפיל
 ןצכעז .1844 רָאי יזיב ,תופוקת עליבַאטס ןייק טינ ןיא ןענישרעד
 -נכָאװ עשיערבעה יד ןיפ .י.ש סױרַא טזָאל ,1860 ןיא ,רעטעּפש רָאי
 יד ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא רעד ןעוועג זיא עכלעוו ,"למרכה, גנוטייצ
 .ענליוו ןיא טייל-הלכשה

 ןיא טרָאװ םענעבירשעג ןופ ילברעדנַאנופ רערַאברעדנּוװ רעד
 בייהנָא םוצ ןביוהעגנָא רעבָא ךיז טָאה ענליוו ןיא תירבע ןוא שידיי
 ןענישרעד זיא 1904 רעבמעצעד ןט-1 םעד .טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ

 ענליוו ןיא עסערּפ עשיערבעה ןוא עשידיי

 ןיפ ףפוי לאומש

 רעטשרע רעד ןופ רָאטקַאדער
 ענליוו ןיא טפירשטייצ רעשיערבעה

 "ןופצ יחרּפ ,

 ,ןמזה, גנוטייצ רעכעלגעט רעשיערבעה רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד
 גנוטייצ רעד ןיא .ןילָאגרַאמ לווייפ ךרוד טריגַאדער ןוא ןבעגעגסיױרַא
 רעביירש עטנַאקַאב עכלעזַא ןופ ןעלקיטרַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז
 ,ןענישרעד זיא "ןמזה; .ןַאמשירפ דוד ןוא רואינש ןמלז ,ןייבשריה ץרּפ יו
 סָאלשעג זיא יז ןעוו ,1915 לירּפַא ןט-1 ןזיב ,ןסיירעביא עצרוק טימ
 ןיא גנוטייצגָאט ַא ךיוא .ןטיײקירעװש עלעיסנַאניפ בילוצ ןרָאװעג
 ןופ קידנביױהנָא ,רָאי ןבלַאהטרעדנָא ןופ ךשמ ןיא ןענישרעד זיא שידיי
 ןענעז סע ."ןרעטש רעד; ןעװעג זיא סָאד .1912 רַאורבעפ ןט5
 ןופ ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןענַאגרָא ןענישרעד ךיוא
 .ןדנַאברַאפ-םירחוס יד

 עקידלרוג ענייז טימ ,גירק-טלעו ןטשרע ןופ ךורבסיוא רעד
 סָאװ ,ןעגנולסיירטפיוא ערעווש יד ןוא ,טָאטש רעד ןיא ןעגנולדנַאװמוא
 ַא ןבעגעג טָאה -- ,גנורעקלעפַאב עשידיי ריא טבעלעגרעביא טָאה סע



 ןיא םירפס רכומ עלעדנעמ ןעמ טעז דליב ןפיוא .םירפס רכומ עלעדנעמ רַאפ םינּפ-תלבק ןכעלרעייפ ַא טנדרָאעגנייא ןדיי רענליוו יד ןבָאה 1909 רָאי ןיא
 ,ןַארַאב הרובד :סקניל וצ סטכער ןופ ןעייטש יר רעטשרעביײא רעד ןיא .םינּפ תלבק םעד טריזינַאגרַא טָאה סָאװ ,טעטימָאק םעד ןופ טפַאשלעזעג רעד
 ;שטיװַאנַאמלַאק .ז ,שטיװַאנַאלּפַאק ןד ,םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןרעּפלַאה קלאפ :ןציז ייר רעטסלטימ רעד ןיא ; (?) הזאמ ,ןיװעל-ןַאמּפיל ,לבבורז בקעי

 .גרובליז השמ ןוא ןרַאהניײא דוד : ןציז ייר רעטשרעדָאפ רעד ןיא 0
0 



 ענליוו ןץ'א עסערפ עשיערבעה ןוא עשידיי

 .עסערּפ רעשידיי רעקיטרָא דעד ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ סיוטש םעיינ
 ןוא רעקיברַאפליפ ַא ענליוו ןיא טניישרעד ןרָאי-המחלמ יד ןופ ךשמ ןיא
 ,ןבַאגסױא עשידָאירעּפ ןוא ןעגנוטייצ ענעדישרַאפ ןופ ןגיובנגער רעטיירב
 רעשידיי רעד ןופ ןבעל סָאד טלגיּפשעגּפָא יירט טרעוװ סע עכלעוו ןיא
 רעדעי טימ ןדייל ןוא םירוסי עריא ,טײקמערָא ןוא טיונ ריא ,הליהק
 -ערטש עשיטילָאּפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג עריא ,טכַאמ רעד ןופ גנורעדנע
 ,תולד םעד ןוא רעגנוה םעד ץָארט טיקיטעט-רוטלוק יד ,ןעגנומ
 .ןטײצ ערעסעב ףיוא גנונעפָאה עקיבייא יד ןוא

 ןבעגסױרַא רַאפ ףמַאק רעד
 גנוטייצ עשיערבעה ַא

 שױטסױא-טכַאמ רעטּפָא רעד ןוא ןרָאי-המחלמ יד ןעוו טייצ רעד ןיא
 ,ענליוו ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ילברעדנַאנופ םוצ טריפרעד ןבָאה
 רעשיערבעה רעד ןופ עמיטש יד ןרָאװעג טליטשעגנייא ירמגל טעמכ זיא
 ןוא טָאטש ןיא ןויצ-יבבוח יד ןָאטעג-ייו קרַאטש טָאה סָאד .ענובירט
 ןטײרּפשרַאפ ןוא ןבעלפיוא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ םענייא ןדעי
 ןטמירַאב ןטימ שארב ,םינקסע עשיטסינויצ ןופ עּפורג ַא .שדוק-ןושל
 ןבעגוצסיורַא ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה ,ןײטשּפע ףסוי ר"ד גָאגַאדעּפ
 ןבָאה סע רעכלעוװ וצ ,עּפורג עקיזָאד יד .טפירשנכָאװ עשיערבעה ַא
 ר"ד ,ןיקסעש .י ,םיובנעזָאר .ש טַאקָאװדַא ערעדנַא ןשיווצ טרעהעג ךיוא
 ,יקסמינָאלס גילעז-םייח ןופ רעדורב רעד) יקסמינָאלס ןָאעל ,ךורב .ל.י
 וצ ףכית ןטערטוצוצ ןסָאלשַאב טָאה ,('הריפצהע ןופ רָאטקַאדער
 ןפור טלָאזעג ךיז טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד .קנַאדעג םעד ןריזילַאער
 לאומש ףיוא ןרָאװעג טגיײלעגפיורַא זיא גנוריגַאדער ריא ןוא "תודיּתע;
 .ךורב .ל .י ר"ד ןוא ןָארטיצ בייל

 ןבָאה וצ ןעוועג טרעשַאב טינ זיא "תודיתע; זַא ,רעבָא טנייש סע
 ןט-20 םעד לייוו .טַאהעג טינ יז טָאה טרַאװנגעק ַא וליפא .טפנוקוצ ַא
 -סױרַא ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סָאװ ,ןימרעט ןרַאפ געט 5 ,1915 ילוי
 ןכרוד ןבירשעגרעטנוא ,לעפַאב ַא סױרַא זיא ,רעמונ ןטשרע םעד ןבעג
 ןעניישרעד סָאד טָאברַאפ סָאװ ,שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ טשריפסיורג
 טעטש יד ןיא תירבע ןוא שידיי ןיא סעיצַאקילבוּפ ןוא ןטפירשטייצ ןּופ
 ןרַאוװורעזער עקיטכעמ יד טָא --.ענליוו ןוא עשרַאװ ,קָאטסילַאיב ,סעדָא
 רעשירַאצ רעסיורג רעד ןיא טסייג ןוא תוחוכ עשירעפעש עשידיי ןופ
 .ןלַאפוצרעדנַאנופ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,עירעּפמיא

 ךָאנ םישולש יד טקידנערַאפ טַאהעג טינ ךָאנ ןבָאה ןדיי רענליוו יד
 ןטיול ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןענעז סָאװ ,ךַארּפש רעייז ןיא סעיצַאקילבוּפ יד
 ןכרוד ןרָאװעג ןעמונעגנייא זיא טָאטש יד יװ ,טשריפסיורג ןופ לעּכַאב
 ןופ ןרָאװעג םלענ ןענעז ןטָאברַאפ ןוא תוריזג יד .רעטילימ ןשטייד
 ןבָאה עכלעוו ,ןענָאילַאטַאב-רעטילימ עשירַאצ יד טימ ןעמַאזוצ טָאטש רעד
 טינ רעבָא טָאה גנורעדנע-טכַאמ יד .ףמַאק ַא ןָא טעמכ ץזָאלרַאפ יז
 טיונ ,טרעקרַאפ .ענליוו ןיא ןדיי יד רַאפ גנורעטכיילרַאפ ןייק טכַארבעג
 ןשיווצ ןוא ,ןדיי רענליוו ךס ַא .םוטעמוא טשרעהעג טָאה טַײקמערָא ןוא
 יד ןזָאלרַאפ ןבָאה ,ץנעגילעטניא רעד ןופ טנעצָארּפ רעסיורג ַא יז

 ןענעז ערעדנַא ליפ .רעטילימ ןשיסור ןקידנטערטּפָא ןטימ ןעמַאזוצ טָאטש
 נשּפָא-טנָארפ ןופ טכַאמ רעד ןופ לעפַאב ַא טיול ןרָאװעג ןבירטרַאפ
 עּפמורשעגנייא יד .דנַאלסור ףיט ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןענעז ןוא
 ור יד ןיא סרעטנעצ עשידִיי יד ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָא זיא הליהק
 יטסייג ןוא לעירעטַאמ .אפוג אטיל ןיא תוליהק יד ןופ וליפא ןוא טעטש
 ;ונוצסיוא ידכ ,חוכ גונעג ןייק טַאהעג טינ בושי רעד טָאה טמערָארַאפ
 רָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,טפירש ןַיא קורדסיוא ןופ טייהיירפ לסיב סָאד
 .טנַאּפוקָא םעיינ םעד ךרוד

 טָאה טָאטש ןיא ןשטיײד יד ןופ ןײגנײרַא ןכָאנ םישדח ףניפ
 ןגעוו ."סעיינ עטצעל, ,גנוטייצגָאט עשידיי ַא ןעניישרעד ןבױהעגנָא
 .עמולח טנָאקעג טינ וליפא ןעמ טָאה טפירשטייצ רעשיערבעה ַא

 י/ 84

1 : 

- - 

 ווָאכינרעשט ףסוי .וודַא
 ןדיי רענליוו ןופ גיהנמ

 "תעל תעמ/, גנולמַאז יד

 -עטיל ןוא רעשיטסילַאנרושז רעשיערבעה רעד ןיא עיצַאנגַאטס יד
 ןופ רעטניוו ןיא .1917 רָאי ןזיב טרעיודעג טָאה טייקיטעט רעשירַאר
 ןשטנעמ-טסייג ןוא םינקסע לָאצ ַא ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא רָאי ןבלעז
 סָאד ןבעלוצפיוא סולשַאב ןטסעפ ןטימ קעטָאליביב-ןושַארטס רעד ןיא
 ןבָאה ןשטנעמ עקיזָאד יד .אטילד םילשורי ןיא טרָאװ עשיערבעה
 עשירַארעטיל ַא ןבעגסױרַא זיירּפ ןדעי רַאפ ףרַאד ןעמ זַא ,ןסָאלשַאב
 ַא ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ זיא טרָא ןפיוא ךיילג .תירבע ןיא גנולמַאז
 טמיטשַאב זיא ןָארטיצ בייל לאומש .ליצ םעד ןריסנַאניפ וצ טלעג עמוס

 -תעמ/ ןעמָאנ ןרעטנוא גנולמַאז רעד ןופ רָאטקַאדער רעד יװ ןרָאװעג
 ."תעל

 עטשרע ענייז ןגעו רָאטקַאדער רעד טבײרש סע סָאװ טָא ןוא

 :גנולמַאז רעד ןופ טפעה ןטשרע םעד ןטיירגוצ םייב טירש

 לַאירעטַאמ םעד ןעלמַאזוצפיונוצ ןטָארטעגוצ תויהש ןָא ןיב ךיא,



 ענליוו טייוו יװ ןרָאװעג רָאלק רימ רַאפ זיא ףכית .טפעה ןטשרע ןרַאפ
 ןופ רקיעב ןוא תוחוכ עשירעפעש עריא ןופ טקידיײלעגסיוא ךיז טָאה
 םעט ןַײק טַאהעג טינ ןיוש טָאה אלימב .שדוק-ןושל ןיא רעביירש
 ןעוועג רתוומ ןבָאה רימ .לַאירעטַאמ םעד ןביילקסיוא םייב ןייז וצ קדקדמ
 -עטיל םענעכָארּפשעגסױא ןַא טפירשלמַאז רעד ןבעג וצ קנַאדעג ןפיוא
 לָאז לַאירעטַאמ רעד זַא ,ןעוועג דיפקמ זיולב רָאנ ,רעטקַארַאכ ןשירַאר
 ןבָאה ,ןעמוקַאב ןבָאה רימ סָאװ ,ןעלקיטרַא יד .קורד םוצ יואר ןייז
 סָאד זיא השעמל .רעטקַארַאכ ןשיטסיצילבוּפ ַא ןגָארטעג בור סָאד
 .רעשירַארעטיל ןייק טינ ןוא לַאירעטַאמ רעשיטסילַאנרושז ַא ןעוועג

 סוטאניצניצ ןרהא
 רעטעברַאטימ
 "טייצ , ןופ

 די-בתכ ןופ ןכַאז ךס ַא ןצעזוצרעביא ןעגנּוװצעג ןעוועג ןענעז רימ
 ...?שידיי רעדָא שיסור ןיא

 טבש שדוח ףוס ןענישרעד זיא "תעל תעמ; ןופ טפעה רעטשרע רעד
 יירד ןענישרעד זיא "תעל תעמ, ןופ טפעה רעטייווצ רעד .(1918) ה"ערת
 ןוא ןגיוב-קורד ייווצ טַאהעג טפעה רעד טָאה לָאמסָאד .רעטעּפש םישדֹוה
 ַא טסָאקעג טציא טָאה רע .זיירּפ ןייז ןרָאװעג טלּפָאדרַאפ זיא רעבירעד
 .(קרַאמ רעבלַאה ַא ןעוועג זיא 1 .מונ טפעה ןופ זיירּפ רעד) קרַאמ ןצנַאג
 ןוא ,טפעה ןקידרעירפ םעד ןופ רעכעה ןעװעג זיא ָאווינ ןייז ךיוא
 ףיוא ןרעטנענרעד וצ ךיז ןעוועג חילצמ טָאה ןָארטיצ רָאטקַאדער רעד
 ןשירַארעטיל רעמ סָאװ ןבעג --- ונייהד ,ליצ-טּפיוה םוצ טירש ַא ךָאנ
 רעסערג ליפ ןעוועג זיא טפעה ןטייווצ ןפיוא עגַארפכָאנ יד .לַאירעטַאמ
 .ןטשרע םעד ףיוא יו

 רעמונ "תעל תעמ,, טניישרעד (1918 רעבמעטּפעס) ט"ערת ירשת ןיא
 רעד רעבָא .קורד סנגיוב ייווצ טגָאמרַאפ טפעה רעקיזָאד רעד ךיוא .5-4
 רעד בילוצ קרַאמ ןבלַאהטרעדנָא זיב ןרָאװעג טרעכעהעג זיא זיירּפ
 זיירּפ רעכיוה רעד .קורד ןוא ריּפַאּפ ףיוא ןזיירּפ יד ןופ גנורעייטרַאפ

 רַאזַאק היח

 טפעה רעַיײנ רעד .גנוטַײרּפשרַאפ רעד ףיוא העּפשה םוש ןייק טשינ טָאה
 ןופ עיצקַאדער יד .ָאוװינ ןשירַארעטיל ןכיוה ןייז טימ סיוא ךיז טנכייצ
 ,טקנוּפדנַאטש ןלעירעטַאמ ןופ ייס טמעטָאעגּפָא יירפ טָאה "תעל תעמ;
 ןעמונרַאפ זיא ןשיווצניא לייוו ,ןלַאירעטַאמ ןלעטשוצ ןופ טכיזניה ןיא ייס
 ןרָאװעג טיײנַאב זיא'ס ןוא רעטילימ ןשטייד םעד ךרוד קסנימ ןרָאװעג
 רעד ןיא רעביירש ןוא ןשטנעמ-טסייג עשידיי יד טימ גנודניברַאפ יד
 .טָאטש רעקיזָאד

 יד ןענעז גנומענרעטנוא רעַייז ןיא החלצה רעד ןופ טקיטומרעד
 -רעטייוו ןופ ןעגנוטיירגוצ יד וצ ןטָארטעגוצ עיצקַאדער רעד ןופ םירבח
 ַא ןיא טפירשטייצ יד ןעלדנַאװרַאפ וצ הנווכ רעד טימ ,רעמונ ןקיד
 ןטימ ריא ףיוא ףוס רעד ןעמוקעג זיא ןאד אקווד .לַאנרושז-שדוה
 .ײמרַא רעטיור רעד ךרוד ענליוו ןעמענרַאפ

 "שוב ש ה;

 ןבָאה ,טבעלעגרעביא טָאה ענליוו סָאװ ןעגנולדנַאװמוא עקידלרוג יד
 ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשיערבעה יד רַאפ טכַאמעג ךעלגעממוא
 רעד ןופ הפוקת רעד ןיא .רענעייל ןסַאמ יד רַאפ לַאירעטַאמ ןלעטשוצוצ
 ,ןעגנוטייצ עשידיי ןעמוקעגפיוא טָאטש ןיא ןענעז עיצַאּפוקָא רעשיטעיווָאס
 ןיא .ןטסינומָאק ןוא "דנוב, יװ ,ןעײטרַאּפ עקניל יד ךרוד ןעבעגסױרַא
 1919 לירּפַא ןופ ,עיצַאּפוקָא רעשיליוּפ רעטשרע רעד ןופ הפוקת רעד
 עשיטסילַאיצָאס יד ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז ,רָאי ןבלעז ןופ טסוגיוא זיב
 ןבעגוצסיורַא ןזיוװַאב טינ ןבָאה ןזיירק עשיטסינויצ יד רעבָא ,ןעגנוטייצ
 זיא רעטילימ עשיליוּפ סָאד יװ םעדכָאנ טשרע .ןענַאגרָא ענעגייא
 ןבעגעגרעביא זיא ענליוו ןוא ײמרַא רעטיור רעד רַאפ ןטָארטעגקירוצ
 ןבָאה ,גנוריגער רעשיווטיל רעקידנעטשבלעז ַא ןופ טנעה יד ןיא ןרָאװעג
 ןופ רעמוז ףוס .טיײקיטעט רעייז טיײנַאב ןשטנעמ-טסייג עלַאנָאיצַאנ יד
 רעטנוא ,"סעיַײנ עטצעל, גנוטייצגָאט עשיטסינויצ יד טניישרעד 8
 -גָאט יד ןבעגסױרַא ןטימ קיטייצכיילג .הפי בייל ןופ עיצקַאדער רעד
 -- גנוטיײצנכָאװ עשיערבעה ַא הפי טריגַאדער ,שידיי ןיא גנוטייצ
 גנוטיײצנכָאװ רעשיערבעה רעיינ רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד ."עובשה;
 .(1919) ט"ערת זומת 'כ טניישרעד

 טָאה ,ענליוו ןיא זיולב ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא סָאװ ,"עובשה;
 ןרעמונ יירד זיולב ריא ןופ ןענישרעד ןענעז סע .ץרוק רעייז טבעלעג
 ןטייקירעוװש עלעירעטַאמ יד ןטלַאהסיוא טנָאקעג טינ טָאה טפירשטייצ יד
 .ןעניישרעד ריא ךָאנ ץרוק ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ןוא

 "םייחה, גנוטיײצנכָאװ יד

 ןבעגוצסיורַא ווּורּפ רעיינ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא רעטעּפש רָאי ַא
 .א ר"ד ךיז ןבָאה םעד טימ ןעמונרַאפ .גנוטיײצנכָאװ עשיערבעה ַא
 ןבָאה יירד עקיזָאד יד .יקסמינָאלס .ל ןוא ןַאיקוש .פ ,יקסבושריוו
 -עיצקַאדער ןיא .1920 טסברַאה ןיא "םייחה; גנוטײצנכָאװ ַא ןבעגעגסורַא
 טדערעג טרעװ ,"וז העשב, לטיט ןרעטנוא ,רעמונ ןטשרע ןופ לקיטרַא



 ענליו ןיא עסערפ עשיערבעה ןוא עשידיי

 לארשי-ץרא ןיא קלָאפ ןופ ןבעל ןיא ןעגנורעדנע עקידלרוג יד ןגעוו
 תורוד ךָאנ ןבעל ןלַאנָאיצַאנ ןופ גנואיינַאב רעד ןגעוו ,תולג ןיא ןוא
 סָאד ןלעטש ןעגנורעדנע עקיזָאד יד זַא ןוא ,גנוטכינרַאפ ןוא ןברוח ןופ
 ןוא ןעמעלבָארּפ עיינ רַאפ םוטנדיי עשיווטיל עמַאזכַאװ ןוא עדנזיורב
 טייקידנעווטיונ רעד ןגעוו ךיוא טדער לקיטרַא רעד .ןעגנורעדָאפסױרַא

 ןטיירב םעד ןרעלקפיוא לָאז סָאװ ,ןַאגרָא ןשיערבעה ַא ןבעגסױרַא ןיא
 זַא ןוא ,ןעמעלבָארּפ עקיזָאד יד ןופ תוהמ ןוא רעטקַארַאכ םעד םלוע
 ."םייחה, גנוטיײצנכָאװ יד ךיז ףיוא טמענ עבַאגפיוא יד טָא

 ןענעז סע .ץרוק רעייז ןעוועג זיא ?םייחה, ןופ ןבעל סָאד ךיוא
 גנוטייצנכָאװ רעד ןופ גנוטיײרּפשרַאפ יד .ןרעמונ יירד זיולב ןענישרעד
 טָאטש יד תויה .ןרַאלּפמעזקע 500 ןוא 400 ןשיװצ טלקַאװעג ךיז טָאה
 טינ גנוטייצ יד ןעמ טָאה ,ץניװָארּפ רעד ןופ ןטינשעגּפָא ןעוועג זיא
 עיצַאּפוקָא עשיטעיווָאס עטייווצ יד .ענליוו ץוחמ ןטַײרּפשרַאפ טנָאקעג
 רעד ןופ ןעניישרעד םוצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה 1920 ילוי ןט-14 םעד
 .טפירשטייצ רעקיזָאד

 ,ענליוו ןיא טכַאמ רעד ןופ גנוטלַאטשעג רעקיטליגדנע רעד וצ זיב
 ,1922 לירּפַא ןיא ןליוּפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא זיא טָאטש יד תעב
 גנוטַייצנכָאװ עשיערבעה עקידרעטייוו ַא טָאטש ןיא ןענישרעד ךָאנ זיא
 עקיזָאד יד .עטיל ןיא "יחרזמה, תורדתסה ךרוד ןבעגעגסױרַא ,"םעה;
 ןענישרעד זיא'ס יוװ ,םעדכָאנ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטיײצנכָאװ
 .5 רעמונ ןגיוב רַיא

 -טייצ יד טייצ עסיוועג ַא ןעגנַאגעגסױרַא ךיוא זיא ענליוו ןיא
 ןיא .ד"יה רענדושט .מ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "םילג, טפירש
 ןבעגעגסױרַא ,"םימרז, טַאלבנכָאװ סָאד ןענישרעד זיא ב"צרת רָאי
 -ער רעד רעטנוא ,ענליוו ןיא רעביייירש עשיערבעה עּפורג רעד ךרוד
 .רענזיולק לארשי ר"ד ןוא סלניפ .י .ש ,,רעדיינש .ב .מ ןופ עיצקַאד
 ןענעז טַאלבנכָאװ םעד ןופ .רעדנעלדירפ ףסוי -- רַאטערקעס-.דער
 .ןרעמונ 18 ןענישרעד

 לקיטרַא-ךיורבעג רעקיטכיווסנבעל ַא -- גנוטייצ יד
 ענליוו ןשידיי ןיא

 ,ענליוו יװ טָאטש עטייװצ ַא לארשי תוצופת יד ןיא ןעװעג טינ
 ןופ סקּוװ ןוא ילב ןרַאפ ןדָאב ןרַאבטכורפ ַאזַא טיירגעגוצ טָאה סָאװ
 ךעוועג דמערפ זיא עיצַאלימיסַא עכעלכַארּפש יד .עסערּפ רעשידיי רעד
 ,קרַאמ ןוא סַאג ןופ ךַארּפש יד ןעוועג זיא שידיי .ןדיי רענליוו יד רַאפ
 ןוא ןסַאג יד רעביא קידנעייג .ענליוו ןשידיי ןיא ,עניב ןוא לוש ןופ
 ,תומחלמ-טלעוו עדייב יד ןשיוװצ הפוקת רעד ןיא ,טָאטש רעד ןופ קרעמ
 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ ןעגנַאלּק יד רָאנ טּפַאכעגפיױא ןרעיוא יד ןבָאה
 ,טָאטש רעטנעצ ןיא טניווװעג ןבָאה עכלעוו ,ןקַאלָאּפ עקינייו יד וליפַא
 ןבָאה סָאװ ,רעזייה ןיא םינכש עטלייצעג יד רעדָא רעטכעוו-ףיוה יד
 .םינכש ערעייז ןופ שידיי ןדער טנרעלעג ןבָאה ,ןדיי וצ טרעהעג

 קידנבײהנָא ,ןטלַאטשנַא-סגנודליב ןופ ץענ עטגייווצרַאפ-טיירב ַא
 ןבָאה ,רַאנימעס-רערעל ןוא םוקינכעט ןשידיי ןזיב רענטרעג-רעדניק ןופ

 ךיוא רעבָא .רענעייל-סגנוטייצ עטנעגילעטניא ןופ להק ַא טיירגעגוצ
 -ערט יד ,"קרַאמשיפ, ןפיוא סעקרעשיפ יד ,ןשטנעמ-סקלָאפ עטושּפ יד
 ןופ רעניווונייא יד ,עקווָאּפיל ןופ םיבצק יד ,עקסדָארגָאװָאנ ףיוא סרעג
 -ךיש יד ןיִא רעמערק יד ,"ףיוה-לוש, ןופ םינצבק יד ,קָאשיּפינש
 -עיצקעפנָאק יד ןיא רעפיוקרַאפ יד ,סַאג רעקצינדור ףיוא רעבלעוועג
 ףיוא טרַאװעג שטנעמ ןייא יו עלַא ןבָאה -- סַאג רעשטייד ףיוא ןעמָארק
 ,"ןַאמָאר ןופ ךשמה םעד טרָאד ןענעייל וצ ידכ ,גנוטייצ-טנוװָא רעד
 -ַאּפש עמַאס ןיא רעמונ ןקידרעירפ ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא סָאװ
 ןיא טריסַאּפ ןבָאה סָאװ ןסעיינ עטצעל יד ןוא ,טנעמָאמ ןטסקידנענ

 יקפדַאגױװ םקעי רייד

 ןדיי רענליוו ןופ גיהנמ
 "טייצ , ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש

 ןיא גנוטייצנגרָאמ "עקידובכב; יד ןעמוקַאב ןגעלפ "םיטַאבעלַאב,, יד .טָאטש

 ןעגנולשעג ןבָאה ייז .קיטשירפ ןתעב ןענעייל יז ןגעלפ ןוא רעזייה ערעייז

 -עטניא ערעמערָא יד .ייט ןקיכָאק טימ ןעמַאזוצ ,טרָאװ ןדעי ריא ןופ

 ,גנוטייצ ַא ןפיוק וצ ןביולרעד ךיז טנָאקעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןטנעגיל

 יד ןיא ןעגנוטייצ יד ןופ ּפעק יד ןגלָאפכָאנ ןגיוא עקירעגנוה טימ ןגעלפ

 ןופ עלָאּפדגב רעד רעטנוא ןקוקרעטנורַא שיטּפעקס ןוא ןקסָאיק
 יד ןעירשעגסיוא תולוק-ילוק טימ טָאה רעכלעוו ,רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ
 גנוטייצ ןיא ּפָאק-טּפױה רעד יצ ןרילָארטנָאק וצ ידכ ,סעיינ עטצעל
 טשרע ןוא .לגניי םענופ ןפורסיוא עקידמערַאיל יד טימ תמאב טמיטש
 ײז ןגעלפ טייקירעגיינ עטשרע רעייז טקידירפַאב ןבָאה ייז יוװ םעדכָאנ
 -רעביא ךעלטנירג ידכ ,ןקעטָאילביב עכעלטנפע יד ןיא ןײגקעװַא לענש

 טייצ גונעג טַאהעג ןבָאה ייז תויה ןוא .עסערּפ עכעלגעט יד ןענעיילוצ

 .ות זיב ףלא ןופ ,ץלַא ןענעייל ייז ןגעלפ

 סָאװ יד ןופ ענייא רעדָא ,גנוטייצ עשיערבעה עלַאקָאל ַא תעב

 ןעמוקעג ןענעז רעדָא ,עשרַאװ טָאטשטּפױה רעד ןיא ןענישרעד ןענעז

 ןיא גנומיטש עקידבוט-םוי ַא ןעגנערבניירַא טגעלפ לארשי-ץרא ןופ

 -ךיורבעג רעקיטכיווסנבעל ַא ןעוועג גנוטייצ עשידיי יד זיא -- ,בוטש
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 יױרב ,ןעמעטָא םוצ טפול יוװ ױזַא טקנוּפ ,ענליוו ןשידיי ןיא לקיטרַא

 סָאװ ,ענליוו ןשידִיי ןיא תוחּפשמ ןעוועג .ןָאטוצנָא דגב ַא ןוא ןסע םוצ
 יד רעבָא ,בוטש ןיא טיורב ןייק טַאהעג טינ יז ןבָאה לָאמניײא טינ
 ביוא ןוא .גָאט ןדעי טפיוקעג ייז ןבָאה ןשָארג 10 רַאפ גנוטייצ-טנוװָא
 םינכש ייווצ ןבָאה ,ןשָארג ןעצ יד ןבעגוצסיוא ןעוועג רעווש זיא'ס
 םינצבק יד וליפא .תופתושב גנוטייצ יד טפיוקעג ןוא טגיילעגפיונוצ ךיז
 .גנוטייצ ַא ןפיוק וצ ידכ תבש-ברע ןוידּפ רעייז ןופ ןגיילּפָא ןגעלפ

 ןענישרעד ןענעז המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ
 ץוח ,שידיי ןיא ןעגנוטייצ עכעלגעט ףניפ יװ רעקינייו טינ ענליוו ןיא

 ןיזייר ןמלז
 "גָאט רענליוו , ןופ רָאטקַאדער

 -ָאעדיא ,ןטפעה-רָאילטרעפ ,ןלַאנרושז-שדוח ,ןעגנוטייצנכָאװ רעקילדנעצ
 ןופ ןענַאגרָא רעקילדנעצ ןוא ןטפירשטייצ עשירַארעטיל ןוא עשיגָאל
 טינ .סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ ,עלענָאיסעּפָארּפ
 טָאה סָאװ ,טפַאשרעּפרעק עכעלטפַאשלעזעג ןייא ןייק ענליוו ןיא ןעוועג
 .ןַאגרָא םענעגייא ןייק ןבעגסױרַא טינ לָאז יז זַא ,טצעשעג טסבלעז ךיז

 עסערּפ עשידיי
 טרעדנוהרַאי ןופ ביײהנָא םוצ

 גנוטייצ עשידיי עטשרע יד .ןדײשַאב רעייז ןעוועג זיא ביײהנָא לעד
 ןופ עיצולָאװער יד ןקירדרעטנוא ןכָאנ דלַאב טניישרעד ענליוו ןיא
 -סגנודנירג ןייז ןטלַאהעגּפָא טָאה סָאװ ,"דנוב, רעד .רָאי ןט5
 ןבעגעגסױרַא רעטשרע רעד טָאה ,1897 ןיא ענליוו ןיא ץנערעפנָאק
 רעמונ רעטשרע רעד .טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ןַאגרָא ןשידיי ןכעלגעט ַא
 ןט:25 םעד ןענישרעד זיא "רעקעוו רעד, גנוטייצ רעשידנוב רעד ןופ
 ןבָאה ןטסידנוב יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ .1905 רעבמעצעד
 רעַיײז ןבעגוצסױרַא שינעביולרעד ַא ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ ןעמוקַאב

 יצקַאדער יד זיא ,גנוטייצ
 .עיצַארַיּפסנָאק ןופ

 ףיוא טקוקעג טינ ןוא ,טייצ ךס ןייק ייברַאפ טינ זיא תמאב ןוא
 רעד ןרָאװעג טריטסערַא זיא ,עיצַאריּפסנָאק ןוא טייקיטכיזרָאפ רעד
 -עיצקַאדער יד .(ןידוי) טַאטשנעזַײא .א גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער
 -ער ןופ טמַא ןפיוא לַאטנעזָאר ר"ד םעד טלייוועגסיוא ןבָאה םירבח
 ןגעק ןעוװעג זיא "דנובע ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד רעבָא ,רָאטקַאד
 וצ יקסװָאסָאק רימידַאלװ טקיטּכעמלופַאב טָאה ןוא לַאװסיױא ןקיזָאד
 ןופ ןרעמונ 22 ןענישרעד ןענעז לכה-ךסב .גנוטייצ יד ןריגַאדער
 ןכָאלשעג רוזנעצ יד טָאה רעמונ ןט-33 ןופ ןעניישרעד ןטימ ."רעקעוו;
 .גנוטייצ יד

 ףיוא ןעוועג רתוומ טינ טָאה "דנוב; ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד
 רע טָאה "רעקעװא םעד ןסילש ןכָאנ ךיילג ןוא ןַאגרָא םענעגייא ןַא
 .?גנוטייצקלָאפ, ןעמָאנ ןטימ ןַאגרָא םעיינ ַא טזָאלעגסױרַא

 -כיזרָאפ ךס ַא טריפעג ךיז םירבח-עיצקַאדער יד ןבָאה טציא ןופ
 ןענַאגרָא-טכַאמ יד רַאפ דיירסיוא ןַא ןבעג וצ ןטימעגסיוא ןוא רעקיט
 רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ ןַאגרָא ןַא זַא ,רָאלק .גנוטייצ יד ןלעטשוצּפָא
 יד ןדיײמסיוא טינ ןוא ליבַאטס ןעניישרעד טנָאקעג טינ טָאה ײטרַאּפ
 -קלַאפ, יד .גנומיטשַאב ןייז ןענעקיילרַאפ טעו רע ןדייס ,ןצעזעג-רוזנעצ
 םוצ ןוא ןטיײקכעלגעמ ייווצ יד טָא ןשיװצ טרירװענַאמ טָאה "?גנוטייצ
 לעפַאב ןפיוא ןרָאװעג ןסָאלשעג יז זיא ,גנודנירג ריא ךָאנ רָאי ַא ,ףוס
 טכַאמ רעד ןופ

 ,גנוטייצ ַא ןבעגוצסיורַא ווּורּפ ַא ךָאנ טכַאמעג טָאה ?דנוב; רעד
 זיולב ןטלַאהעג ךיז טָאה עכלעװ ,?גנונפָאה, ןעמָאנ ןטימ לָאמסָאד
 ןענורעצ טעמכ זיא גנוטייצ עקיזָאד יד ןכַאמרַאפ ןטימ ןוא טייצ עצרוק ַא
 ענליוו ןיא ןשטנעמ-"דנוב, יד ןופ רעצרעה יד ןיא גנונעפָאה יד ןרָאװעג
 .םישזער ןשירַאצ ןרעטנוא ןַאגרָא םענעגייא ןַא ןבעגוצסױרַא

 עקיגנעהּפָאמוא ךיוא ןבָאה ,"דנוב, ןופ ןווּורּפ עזָאלסגנונעפָאה יד ץוח
 ןענישרעד זיא 1913 רַאורבעפ ןט-15 םעד .לזמ רעייז טוװּורּפעג ןזיירק
 ויטַאיציניא רעד טימ ,"ןרעטש רעד; ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ עכעלגעט ַא
 רעווש טָאה גנוטייצ יד .ןירעּפלַאה בקעי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןוא
 זיא יז ןוא ןטײקירעװש עלעיסנַאניפ תמחמ םויק ריא רַאפ טפמעקעג
 .רָאי ןבלַאהטרעדנָא ןופ ךשמ ןיא תוקספה ליפ טַימ ןענישרעד

 ַא ןָא טנייה טפור עמ סָאװ ,סָאד ןעוװעג זיא שטיוװָאניּפרַאק השמ
 -רַאפ, ךוב ןייז ןיא טביירש םעד ןגעװ .?טסילַאנרושז רעקידנפמעק;
 זיא שטיװָאניּפרַאק השמ, :שטיװָאמַארבַא שריה ?ןטלַאטשעג ענעדנּוװש
 לטעטש ַא ןיא בר ַא ןעועג זיא רעטָאפ ןייז ,רוחב-הבישי ַא ןעוועג
 רעבָא טָאה שטיװָאניּפרַאק רעגנוי רעד .עינרעבוג רעקסנימ ,קסיוהַאל
 -ָאפ ןופ ףוס ןיא טיײל-עגנוי ןופ רעגייטש םעד טול ,ןעוועג רדג-ץרוּפ
 ,ףַארגָאטיל ַא ,שזַאּפמַארטעמ ַא ,רעצעז ַא ןרָאװעג .טרעדנוהרָאי ןקיר
 ןוא קסנימ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ןופ רָאטקַאדער ןוא רעבעגסיורַא ןַא
 .עגליוו

 ,רע טָאה ,ןבעגעגסױרַא טָאה שטיװָאניּפרַאק סָאװ ןעגנוטייצ יד ןיא
 ןיא .טומ ןשּפיה ַא ןזיװעגסױרַא ,רעבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדער ַא יװ

 ןעגנוגנידַאב ןיא ןרָאװעג טריפעג טעברַא-ע



 ענליוו ןיא עסערפ עשיערבעה ןוא עשידיי

 -עג טעװעטַארעגּפָא זיא סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא ָאוויי ןופ וװיכרַא רענליוו
 -עג ןופ ןלָאקָאטָארּפ עכעלטע ןענופעגּפָא ךיז ןבָאה ?סיצַאנ יד ןופ ןרָאװ
 -עסערּפ, סעשטיווָאניּפרַאק ןגעוו ןדער סָאװ ,רָאטַאנרעבוג ןוא טכיר
 יױװַא זיא ץלַא סָאד .ןרָאװעג טפָארטשַאב זיא רע עכלעוו רַאפ ,"םיאטח
 רַאפ ייס ,עיצַארטסינימדַא רעשיסור רעד רַאפ ייס שיטסירעטקַארַאכ
 רעשידיי רעד רַאפ רעפמעק ןקידטלָאמעד םעד ,אפוג ןשטיוװָאניּפרַאק
 -ָארּפ ַא ןופ גוצסיוא ןַא ןעגנערב רימ .טכער עשידיי רַאפ ןוא רוטלוק
 רָאי 60 טימ ,ונייהד) .1911 רעבמעטּפעס ןטס20 םעד טריטַאד לָאקָאט
 :(קירוצ

 -סקלָאפ; ןופ רָאטקַאדער ,שטיוװָאניּפרַאק וועילע אשוואמ אבייל,
 לּפעק ןרעטנוא ,גנוטייצ ןייז ןופ 22 רעמונ ןיא טקורדעג טָאה ,?טַאלב
 -רוט רעד ןופ טײקיטעט רעד ןגעװ תועידי עשירענגיל ,"טנורגּפָא;
 -טנייפ גנורעקלעפַאב רעד ןיא ףיוא ןקעװ סָאװ ,עיצַארטסינימדַא-עמ
 ."גנוריגער רעד יבגל ןליפעג עכעל

 : ווָאקרוט סַאנָאי טלייצרעד ?ןרעטש ענעשָאלרַאפ/ ךוב ןייז ןיא

 ,עיצקַאער רעשירַאצ רעטקרַאטשרַאפ רעד ןופ ןטייצ יד ןיא;
 ענליוו ןיא ןבעגסורַא טלָאװעג שטיוװָאניּפרַאק טָאה ,1905 רָאי ןיא
 -רעד ַא ןגעוו טימַאב ךיז רע טָאה קעווצ םעד וצ .גנוטייצ עשידִיי ַא
 רָאטַאנרעבוג רענליוו רעד .יירעקורד עשידיי ַא ןענעפע וצ שינעביול
 ןגנוי א ךיז רַאפ קידנעעזרעד .ןשטיװָאניּפרַאק ךיז וצ ןפורעג טָאה
 -רעבוג רעד טָאה ,ןגיוא עקידרעייפ עסיורג רָאּפ ַא טימ ,רוחב ןרַאד
 -ורד ַא ףיוא שינעביולרעד ַא ןעױרטנָא טנָאקעג טשינ םיא רָאטנ
 ןקורד רעכיז ןעמ טעװ םענייא ַאזַא ייב זַא ,ששח ןבילוצ ,יירעק
 -יולרעד יד םיא טָאה רע .(רוטַארעטיל ענעטָאברַאפ) ?עלָאמַארק;
 ןעוועג רעבָא זיא שטיוװָאניּפרַאק .טגָאזעגּפָא ,ךיז טייטשרַאפ שינעב
 -גיזער וצ טשינ םעד ןופ ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא ןשקע רעסיורג ַא
 זיא ,רעבָאהטכַאמ עשיסור יד דצמ "יורטוצ, ןעניוועג וצ ידכ .ןרינ
 רעד קנַאד ַא ...דרָאב ַא ןזָאלרַאפ וצ ךיז ןַאלּפ ַא ןלַאפעגנייא םיא
 יירעקורד ַא ףיוא שינעביולרעד יד ןעמוקַאב עקַאט רע טָאה דרָאב
 -גָאט רענליווק ןעמָאנ ןרעטנוא גנוטייצ עשידיי עכעלגעט ַא ןוא
 ."טַאלב

 ,טסײג םעד ןיא ןעלקיטרַא ןביירש ןכָאנ זַא ,ךעלדנעטשרַאפ
 .ןריטסיזקע טנָאקעג טשינ ןעגנוגנידַאב ענעי ןיא גנוטייצ יד טָאה
 טכַאמ רעד ןגעק ןצעה רַאפ ןלייטרוא-סטכירעג עכעלטע ןציזּפָא ןכָאנ
 רע .ןסילש וצ גנוטייצ יד ןעגנוװצעג ןעװעג שטיװָאניּפרַאק .מ זיא
 סָאװ ,ןפָארטש-טלעג עכױה יד ןבױהַאב טנָאקעג טשינ ךיוא טָאה
 -עלטרָאװטנַארַאפ רעד יוװ םיא ףיוא ןרָאװעג טגיײלעגפיורַא ןענעז
 ןפרָאװעגרעביא טנַאלַאט ןוא עיגרענע ןייז רע טָאה .רָאטקַאדער רעכ
 ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ןבילבעג ייברעד ןוא רעטַאעט שידיי ףיוא
 -יצַאנ עשיחצור יד ךרוד ןרָאװעג טקַאהעגרעביא זיא סָאװ ,ןבעל
 טימ ןעמַאזוצ טגיל ןוא ָאטעג רענליוו ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .טנעה
 .רַאנָאּפ ןופ םירבק-ןסַאמ יד ןיא ריע-ינב ענייז

 גגוטַײצנכָאװ עשידיי ַא ןענישרעד זיא 1910--12 ןרָאי יד ןיא
 .ןעמעלבָארּפ עקיטרָא זיולב טלדנַאהַאב טָאה עכלעוו ,"טַאלבנכָאװ רענליוו,

 ,גנוטַײצ עשיטסירָאמוה ַא ךיוא ןענישרעד ענליוו ןיא זיא 1905 ןיא
 ןפיוא טפירשפיוא רעד ןופ .ןילטיג .א ןוא םאד .י ךרוד טריגַאדער
 טעטכילפרַאפ טינ ךיז ןבָאה ןרָאטקַאדער יד זַא ,רימ ןעעז טַאלב-רעש
 יד ןיא .ליבַאטס טפירשטייצ יד ןבעגוצסיורַא רענעײל ערעייז רַאפ
 -יטַאס ַא ןבעגוצסיורַא רעווש ןעוועג זיא טייצ רענעי ןופ ןעגנוגנידַאב
 ;ד ןגעק טעדנעוועג ןענעז טָאּפש ריא ןופ ןלייפ יד סָאװ ,גנוטייצ עשיר
 ריא סָאװ הביס יד תועמשמ זיא סָאד ןוא ,טפַאשלעזעג רעד ןוא טכַאמ
 גנוטייצ יד טָאה ױזַא ןוא .םינפ יפלכ טעטכירעג ןעוועג זיא רָאמוה

 ַא -- ?טַאלביץיװ רענליװא :רענעײל עריא רַאפ טלעטשעגרָאפ ךיז
 לָאמַא טניישרעד .טַאלבנכָאװ עכעלגעט עשיטנַאדעּפ ןוא עקיכעטש
 :ךרוד ןבעגעגסיורַא ןוא הלילב םכח ךרוד טריגַאדער ,לבוי ַא ןיא

 -עלעד סלַא (ייר רעטייװצ רעד ןיא סטכער ןופ רעטירד) שטיוװַאניּפרַאק השמ
 טלַאה שטיװַאניּפרַאק ."ַאּפָאקעי , ןופ ץנערעפנָאק רעכעלטנגעג רעד ףיוא טַאג

 .ןבעגעגסורַא טָאה רע סָאװ ,ןעגנוטייצ יד טנעה ענייז ןִיא
265 
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 םאד .י ךרוד ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ זיא לַאירעטַאמ רעד .ןיפכיד לכ
 .ןילטיג .א ןוא

 ןענישרעד ךיוא ןענעז טרעדנוהרָאי ןופ קילדנעצ ןטשרע ןיא
 רעד ןוא "רעדיינש רעד; יװ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ןענַאגרָא
 ."רעלדנעה-ץלָאה;

 טפמעקעג רעש ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עקיטרָא יד וצ בָאגוצ ןיא
 ,תוקספה ליפ טימ ןעניישרעד ןגעלפ עכלעוו ןוא ץנעטסיזקע רעייז רַאפ
 עטעוועדנופעגנייא רעמ יד ןופ טזייּפשעג ךיוא ךיז ןדיי רענליוו יד ןבָאה
 גרוברעטעּפ טָאטשטּפױה רעד ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ
 .עשרַאװ ןוא

 עסערּפ עכעלגעט עשידיי יד

 1922--1914 ןרָאי יד ןיא

 רעקרַאטש ךָאנ זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ
 .גנוטייצ רעשידיי רעלַאקָאל ַא ןיא טייקידנעוװטיונ יד ןרָאװעג טליפעגּפָא
 טײקרָאלקמוא ןוא שינעלמוטעצ טשרעהעג טָאה סַאג רעשידיי רעד ףיוא
 ךיז טָאה טנָארּפ ןופ תועידי ךָאנ טשרוד רעד .ןגרָאמ םעד עגונב
 יד ןיא סעיינ יד .העש וצ העש ןופ ןוא גָאט וצ גָאט ןופ סקרַאטשעג
 טרעטלערַאפ ןעוועג ןיוש ןענעז עשרַאװ ןוא גרוברעטעּפ ןופ ןעגנוטייצ
 .ענליוו ןיא רענעייל םוצ ןעמוקעגנָא ןענעז ייז ןעוו

 ןטימ תופתושב טציא ,"ןרעטש, םעד טיײנַאב טָאה ןירעּפלַאה בקעי
 רקיע רעד ןעמונעג גנוטייצ רעייז טָאה סעיינ יד .ןָאסנויצ .ב רעקורד
 טָאה רענעײל רעשידיי רעד ןוא עסערּפ רעשיסור רעקיטרָא רעד ןופ
 להק רעד .ןסיוו טלָאװעג טָאה רע סָאװ סָאד ןענופעג טינ ריא ןיא
 סָאװ םעד בילוצ רָאנ רעבָא ,גנוטייצ יד טפיוקעג תמא ןַא סָאװ טָאה
 סקעז ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא יז .הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טינ טָאה רע
 ןעניישרעד ריא טיינַאב טָאה יז יװ םעדכָאנ ןכָאװ

 .רעכעלטנירג ךס ַא םינינע יד וצ ןטָארטעגוצ זיא ןילָאגרַאמ לווייפ
 -עג רע טָאה קיטייצכיילג ןוא "ןמזה, ןשיערבעה םעד טיינַאב טָאה רע
 ."דניירפ רעזדנוא, -- גנוטייצגָאט עשידיי עיינ ַא טעדנירג

 םעד ןענישרעד זיא גנוטייצ רעינ רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד
 .המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ךָאװ ַא טסייה סָאד ,1914 טסוגיוא ןט7
 זיא ,ןילָאגרַאמ הכלמ הנח ,יורפ סרעבעגסױרַא םעד ןופ ןעמָאנ רעד
 -סױרַא ןוא ןירָאטקַאדער עכעלטרָאװטנַארַאפ יד יוװ ןרָאװעג ןבעגעג
 .ןירעבעג

 םעד טמיטשַאב ןילָאגרַאמ טָאה גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער סלַא
 סָאװ ןטסילַאנרושז עטסעב יד ןופ ,טילַאש השמ טסילַאנרושז ןטנַאקַאב
 טליּפשעג רעטעּפש טָאה רעכלעוו ןוא ןבעגעגסױרַא טָאה ענליוו עשידיי יד
 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא לָאר עקיגנַארטשרע ןַא
 .ריא ץוחמ ןוא טָאטש ןייז ןיא

 :טרעהעג ןבָאה גנוטייצ רעד ןיא רעטעברַאטימ עליבַאטס יד וצ
 ; טדימשדלָאג .י .א ;קינָארכ רַאפ רעכעלטרָאװטנַארַאפ -- זַארב השמ ךורב
 ןוא ןיװעל-ןַאמּפיל ;ץ"כ ןויצ-ןב ;(דוי .א) יקצעדוי .א ;ןירעּפלַאה .פ

 רַאזַאל היח

 ערעייז טכעלטנפערַאפ טרָאד ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ .ןָארטיצ .ל.ש
 .םיובנעזָאר .ח .י טַאקָאװדַא ןוא יקסנעזדָארג .י .א ןעלקיטרַא

 ןרָאװעג טגַײלעגפױרַא ןענעז סָאװ ,ןעגנוצענערגַאב עסיורג יד בילוצ
 רעד דצמ טרפב עסערּפ רעשידיי רעד ףיוא ןוא ללכב עסערּפ רעד ףיוא
 יד טָאה ,םישזער ןשירַאצ ןופ רוזנעצ רעשיאייצילָאּפ ןוא רעשירעטילימ
 ,עיניל עשיטילָאּפ עטמיטשַאב ַא ןעמעננָא ןופ ןטלַאהעגּפָא ךיז גנוטייצ
 ןיא ?ןמזה, םעד ןבעגעגסיורַא טָאה רעכלעוו ,אפוג רעבעגסױרַא רעד םגה
 טנַאקַאב ןעוועג ןענעז ,עטקילײטַאב יד ןופ לייט רעסיורג ַא ןוא ,תירבע
 .םזינויצ ןרַאפ סעיטַאּפמיס ערעייז טימ טָאטש ןיא

 עקינעי יד זיולב ןכעלטנפערַאפ וצ ןרָאװעג טביױלרעד זיא סע
 .רוזנעצ רעברַאה רעד ךרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב ןענעז סָאװ ,תועידי
 -בוּפ ףיוא לָארטנָאק עגנערטש ַא ןרָאװעג טגײלעגפױרַא ךיוא זיא סע
 רעד .סעמעט עלַאקָאל ןגעוו ןעלקיטרַא ףיוא ןוא םירמאמ עשיטסיציל
 ןטיור סרָאזנעצ ןרעטנוא ןופ ןבילברַאפ זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ "רערשכ;
 ןופ ןטלַאּפש יד ןליפוצסיוא גונעג ןעוועג טינ לָאמטּפָא זיא ,רעדעפיילב
 ןיא חטש רעסייוו רעד זַא ,ןפָארטעג טָאה לָאמניײא טינ ןוא גנוטייצ רעד
 ןעװעג זיא'ס .הטש רעטקורדעג רעד יװ רעטיירב ןעוועג זיא רעמונ
 ."ףירט? רעדָא "רשכ,, זיא'ס לַאירעטַאמ ַא רַאפ סָאװ ןסילשַאב וצ רעווש
 רַאבגנַאג קרַאטש ןעוועג זיא ןוא טקיטסעפרַאפ ךיז טָאה גנוטייצ יד
 -רָאפניא רעטרירוזנעצ רעד וצ ךעלבָאגוצ לייוו ,ןסַאמ עשידיי יד ןשיװצ
 תועידי ןבעגעג ךיוא גנוטייצ יד טָאה ,המחלמ רעד ןופ גנַאג ןגעוו עיצַאמ
 קינָארכ עלַאקָאל ךיוא יו ,לארשי-ץרא ןופ ןוא טלעוו רעשידיי רעד ןופ
 .עפשב

 טכעלטנפערַאפ טינ טעמכ ןענעז סיזירק ןשימָאנָאקע ןברַאה ןבילוצ
 זיא הסנכה ןופ רוקמ רעקיזָאד רעד ןוא ןסנָאנַא-סלדנַאה ןייק ןרָאװעג
 יד רעבָא .גנוטייצ רעד ןופ ןעניישרעד ןטימ דלַאב ןרָאװעג טּפָאטשרַאפ
 םעד טרעכיזרַאפ טָאה סָאד ןוא עסיורג ַא ןעוועג זיא גנוטײרּפשרַאפ
 ןבָאה רעטעברַא-עיצקַאדער יד ןוא סרעצעז יד .םויק ריא ןופ ךשמה
 ערעייז ןטלַאהעגסיוא ןבָאה ייז עכלעוו ןופ ,ןעניול עלַאמינימ ןעמוקַאב
 יד ןבָאה טייצ עגנַאל ַא .ןעגנוגנידַאב-רעגנוה יװ טעמכ ןיא תוחפשמ
 דלודעג רעיײז טָאה ףוס םוצ רעבָא ,ןגיוושעג ןוא ןטילעג רעטעברַא
 רעייז ןרעכעה וצ ןעגנורעדָאפ טלעטשעגסױרַא ןבָאה ייז ןוא טצַאלּפעג
 יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ףיוא ןילָאגרַאמ לווייפ ןופ הבושת יד .ןיול
 .בעגכָאנ טינ ןעק רע -- ערָאלק ןוא עצרוק ַא ןעװעג זיא רעטעברַא
 ןיא "דניירפ רעזדנוא, ןוא תירבע ןיא ?ןמזה, --- ןעגנוטייצ ייווצ ענייז
 םעד ,טייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז --- שידיי
 :ןרעמונ 194 ןענישרעד ןענעז ?דניירפ רעזדנוא, ןופ .1915 ץרעמ ןט3

 "קלָאפ סָאד;

 יד ןבָאה ,ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ?דניירפ רעזדנוא, יוװ םעדכָאנ
 -סגנוטייצ ןוויטַארעּפָאָאק ַא ןפַאשעג יקציבַאב שובייל ןוא םוחנ רעדירב
 1915 יַאמ ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה גַאלרַאפ ןקיזָאד ןיא .גַאלרַאפ
 -ַאב עליבַאטס יד ."קלָאפ סָאד  גנוטייצ עכעלגעט עקיגנעהּפָאמוא יד



 ענליוו ןיא עסערפ עשיערבעה ןוא עשידיי

 ,ןירעּפלַאה .פ ,יקסנעזדָארג .י .א : ןעוועג ןענעז גנוטייצ רעד ןיא עטקילײט
 -סערָאק .טילַאש .מ ,שטיװָאנַאלּפַאק .ד ,ןָארטיצ .ל.ש .,ןיװעל-ןַאמּפיל
 עסיורג טימ טפירשפיוא ןַא .יקסווענול השמ ןוא זַארב .מ .ב :ןטנעדנָאּפ
 ןגָארטעג ךיז טָאה "רוזנעצ רעשירעטילימ רעד ךרוד טביולרעד, תויתוא
 סָאװ ,שינעביולרעד עקיזָאד יד זַא ,טנייש סע .ּפָאק-סגנוטייצ ןרעביא
 ןרעדנַא ןייק טַאהעג טינ טָאה ,רעבעגסױרַא יד ןרָאװעג טלייטרעד זיא
 וצ ךיז ןרָאזנעצ עקידתוירזכא יד טנַאה עיירפ ַא ןבעג רָאנ יװ ליצ
 ןשינעקישנָא רועיש ַא ןָא .גנוטייצ רעשידיי רעד רעביא ןעוועקעידזיא
 ןופ ּפעק יד ףיא טזָאלעגּפָארַא ךיז טיײצ רענעי וצ ןבָאה למיה ןופ
 ןענעז ןטסערַא ןוא םישוריג ,םילובלב ,ןעמָארגָאּפ .ןדיי רענליוו יד
 גנוטייצ יד .טָאטש ןיא ןעגנוניישרעד עכעלגעט-גָאט יד ןשיװצ ןעוועג
 יד רעבָא ,ןדיל עשידיי יד קורדסיוא םוצ ןעגנערב טימַאב ךיז טָאה
 ךיז טָאה סָאװ ,טרָאװ ןדעי טלסּפַעג קידתונמחרבמוא טָאה רוזנעצ
 טינ .ענליוו ןיא הליהק רעשידיי רעד ןגעק סענַאקיש יד וצ ןגױצַאב
 עטקורדרַאפ-בלַאה ַא ןענישרעד זיא גנוטייצ יד זַא טריסַאּפ טָאה לָאמניײא
 ןריולרַאפ זיא םורַא ױזַא .רָאזנעצ ןכרוד לַאירעטַאמ םעד ןעלסּפ ןבילוצ
 ןשידיי ןיא ןעגנוריסַאּפ יד ןגעװ לַאירעטַאמ רעקיטכיוו ןעגנַאגעג
 .טייצ רענעי וצ ענליוו

 בילוצ ילוי ןופ טפלעה רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ יד
 שידיי ןיא סעיצַאקילבוּפ ןופ ןעניישרעד סָאד ןלעטשוצּפָא הריזג רעד
 ןרעמונ קיצרעפ ןוא עכעלטע ןענישרעד ןענעז לכה-ךסב .תירבע ןוא
 ."קלָאפ סָאד, ןופ

 עסערּפ עכעלגעט יד
 עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא

 ןיא טפַאשרעה רעשירַאצ-שיסור רעד ןופ שדוח רעטצעל רעד
 ןופ ןכיצ ןרעטנוא ,סַאג רעשידיי רעד ףױא ,ןענַאטשעג זיא ענליוו
 רעשינַאריט רעד .עסערּפ רעשידיי ןוא רעשיערבעה רעד ןגעק הריזג רעד
 טנָארפ ןפיוא תולּפמ יד בילוצ סעכ ןייז טזָאלעגסױא טָאה םישזער
 ןפָארטעג רעװש זיא ענליוו עשידיי יד ןוא תוליהק עשידיי יד ףיוא
 רעטילימ עשיסור סָאד ןעוו ,ןגעווטסעדנופ .קיטסייג ןוא שיזיפ ןרָאװעג
 .טָאטש ןופ ןדיי טפלעה ַא יו רעמ ןּפָאלטנַא זיא ,ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה
 גנורעקלעפַאב עשידיי יד .ןרָאװעג ןבירטרַאפ ךיוא זיא לייט רעסיורג ַא
 ַא ןופ תושפנ טנזיוט 45--42 זיב ןרָאװעג טרענעלקרַאפ זיא ענליוו ןיא
 מָאה ץנעגילעטניא עצנַאג יד טעמכ .טנזיוט 90 טלייצעג טָאה סָאװ ,בושי
 רעביירש עטלייצעג זיולב ןבילברַאפ ןענעז סע ּוװ ,טָאטש יד ןזָאלרַאפ
 ןופ יקציבזיא ףסוי יװ ,עקיטרָא ןייק טינ ,ןטסילַאנרושז עקינייא ןוא
 ןייק ןעמוקעג טייצ רענעי וצ ןענעז סָאװ ,ןיזייר ןמלז ןוא גרוברעטעּפ
 ןטימ ןענעז םיסנרפ ןוא םינקסע עריא ןשיװצ ןופ .עשרַאװ ןופ ענליוז
 ר"ד :סרעוט ענעעזעגנָא ייווצ זיולב ןבילברַאפ הליהק רעד ןּופ טשער
 .דַאבַאש חמצ ר"ד ןוא יקסדָאגיױו בקעי

 ןרָאװעג ןסירעגּפָא ןיטולחל זיא הליהק עשידיי ענעּפמורשעגניײא יד
 טינ ,תורוקמ-עיצַאמרָאפניא יד ןופ ןוא םיבושי עלַארטנעצ עשידיי יד ןופ

 רעטזיורבעצ רעד ףיוא רָאפ טמוק סע סָאװ ,גנונַא ןייק טעמכ קידנבָאה
 ד ,ןעגנוטייצ עשיסור יד ןסָאלשעג טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד .טלעוו
 ילגעג ןעוועג זיא הליהק יד ןוא טנעיילעג טַינ ןדיי רענליוו יד ןבָאה
 ןוא םערוטש ַא רָאפ טמוק םיא םורַא סָאװ ,לזדניא םַאזנייא ןַא וצ
 רעד ןגעוװ ןוא סנדָאש יד ןגעוו טשינרָאג ןסיײװ רעניווונַײא
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 ,עיצַאלָאזיא רעקידנעטשלופ ןופ ליפעג סָאד .ןטניוו-םערוטש יד ןופ
 קיסערּפעד יד טקרַאטשרַאפ ןבָאה ,טיונ רעכעלטפַאשטרִיװ רעד וצ בָאגוצ
 ָאװ ,ןעגנַאלק עטרילָארטנָאק-טשינ יד .הגרדמ רעטסכעה רעד וצ זיב

 ֹע

= 

 מכָאנ טייז רעייז ןופ ןבָאה ,טָאטש רעד רעביא ןגָארטעג ךיז ןבָאה
 .שינעלמוטעצ יד טקרַאטשרַאפ

 יקסנטזדַארג קחצי ןרהא

 רַאטקַאדער
 גנוטייצ רערעלוּפַאּפ רעד ןופ

 "רעירוק-טנווָא ,

 עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא יד ןענופעג ךיז ןבָאה בצמ ןכעלנע ןַא ןיא

 זיא סע .רעניווטיל ןוא ןסורסייוו ,ןקַאילָאּפ --- טָאטש ןיא ןטייהרעדנימ

 ,טקַאטנָאק ןיא יז טימ ןלעטש וצ ךיז ןרָאװעג ןסָאלשַאב רעבירעד

 שינעבױלרעד ַא ןענַאגרָא-טכַאמ יד ייב ןלעופוצסיוא סַאזניימעג ידכ

 .גנורעקלעפַאב רעשימייה רעד ןופ ןכַארּפש יד ןיא ןעגנוטייצ עלַאקָאל רַאפ

 עלַאנָאיצַאנ עדעי טָאה תונלדתש רעקיזָאד רעד ןופ טַאטלװער ןיא
 ריא ןיא גנוטייצ ַא ןבעגוצסיױרַא שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב טייהרעדנימ
 ןרעװ טגיילעגייב לָאז גנוטייצ רעד וצ זַא ,יאנת ןטימ רעבָא ,ךַארּפש

 -טנפערַאפ טרעוו סָאװ ,לַאירעטַאמ ןופ גנוצעזרעביא עיונעג ַא שטייד ןיא
 ןריפסיוא טנָאקעג טינ ןעמ טָאה יאנת ןקיזָאד םעד .רעמונ ןיא טכעל
 םישדח .רענעק-שטייד ןיא לגנַאמ ַא ןעוועג זיא'ס סָאװ ,םעד בילוצ ןיוש
 ַא טשרעהעג טָאה עיצַאמרָאפניא רעטקורדעג רעד ןיא ןוא ייברַאפ ןענעז
 יד ןופ זיולב טזיײּפשעג ךיז טָאה טָאטש יד .עיצַאנגַאטס עקידנעטשלופ
 זַא ,טנייש סע .רעיוא וצ ליומ ןופ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנַאלק
 רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ ףוס םוצ ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ עשטייד יד ךיוא
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 רעקיטרָא רעד וצ גנוצעזרעביא עשטייד ַא ןגיילוצייב גנורעדָאפ רעד ףיוא

 רעבָא .ןעגנוטייצ ףיוא ןשינעביולרעד ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ןוא ,עסערּכ

 ןופ רענייא רעדעי רַאפ גנוטייצ עקיצנייא-ןוא-ןייא ןופ ּפיצנירּפ רעד

 .ןרָאװעג טיהעגּפָא גנערטש זיא ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד

 רעבָאטקָא ןט-13 םעד ןענישרעד זיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד
 טָאה סָאװ ,ןיטעלויב רעמערָא ןוא רעניילק ַא ןעוועג זיא סָאד .5
 ןבעגעגסױרַא טָאה גנוטייצ יד ."טַאלב-גולפ, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג
 ַא ןעמוקַאב ףיוא ערעקנילפ יד ןשיװצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רוש .ה
 ןכעלטנפערַאפ טימ טנגונגַאב ךיז טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד .שינעביולרעד
 ןקורד וצ ןרָאװעג טביולרעד ןענעז סָאװ ,סעמַארגעלעט עלעיציפָא יד
 ןעגנולייטטימ ךיוא יװ ,טנָארפ ןרַאפ רעטילימ ןשטייד ןופ בַאטש ןכרוד
 ןעוװעג טינ .גנורעקלעפַאב רעקיטרָא רעד וצ ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ
 רעלעיציפָא רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא שודיח רעסיורג ןייק ריא ןיא
 רענליוו יד .ךַארּפש רעד ןיא ךיז טייטשרַאפ ץוח ,גנוטייצ רעשטייד
 ןופ טייו ןעוװעג זיא יז רעבָא ,הרירב-תילב טנעיילעג יז ןבָאה ןדיי
 בורק ןענישרעד ןענעז ?טַאלב-גולפ, ןופ .ןעגנורעדָאפ יד ןקידירפַאב
 ןעוו טנעמָאמ ןטימ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ יד ןוא ןרעמונ טרעדנוה
 טָאה ,רעגעלרַאפ ןוא טסילַאנרושז רענערַאפרעד רעד ,ןילָאגרַאמ לווייפ
 ןיא גנוטייצ ַא ןבעגוצסױרַא שינעביולרעד עוויזולקסקע ןַא ןעמוקַאב
 ,דנַאלרוק ןעמונעגמורַא טָאה רעכלעוו ,"טסָארעבָא; זיירק ןרַאפ שידיי
 .רעטנעצ ןיא ענליוו טימ ,קָאטסילַאיב ,ענדָארג ,עטיל

 "סעײינ עטצעל;

 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה "סעיינ עטצעל, גנוטייצ סנילָאגרַאמ
 -ָארּפ עלַא טריזיליבָאמ טָאה רעבעגסױרַא רעד .1916 רַאונַאי ןט-20 םעד
 -רַאפ ןענעז סָאװ ,תוחוכ עשירעביירש ןוא עשיטסילַאנרושז עלענָאיסעפ
 -דלָאג .י .א ,רעגנַאװשלָא והילא ר"ד ,יקציבזיא ףסוי : ענליוו ןיא ןבילב
 ןד ,ןָארטיצ ביל לאומש ,ןיקדירפ קיזייא ,ןָאסמײח הכלמ ,טדימש
 -רעפעג םעד .טַילַאש השמ ןוא ןיזייר ןמלז ,לעכיור דוד ,שטיוװָאנַאלּפַאק
 טָאה רָאטקַאדער ןכעלטרָאװטנַארַאפ ןופ טמַא ןשיטַאמעלבָארּפ ןוא ןכעל
 טרעדָאפעג ךיז טָאה טומ קיניײװ טינ .לעכיור דוד ךיז ףיוא ןעמונעג
 רעד יװ ןעמָאנ ןייז ןבעג וצ ןעועג םיכסמ טָאה סָאװ ,שטנעמ ןופ
 ,טסּוװעג ןבָאה עלַא תויה ,גנוטייצ יד ןריגַאדער רַאפ רעכעלטרָאװטנַארַאפ
 ןיא ןעמענ המקנ קידתוירזכַא ייז ןלעװ ןעמוקירוצ ןלעוו ןסור יד ןעוו זַא
 -עיצַאּפוקֶָא רעשטייד רעד טימ טעברַאעגטימ טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי
 ןדעי ןגײלפױרַא ןילָאגרַאמ טגעלפ עיצקַאדער עשיטקַאפ יד .טכַאמ
 עקיזָאד יד טָאה טשרעוצ .דילגטימ-עיצקַאדער ןרעדנַא ןַא ףיוא לָאמ
 טײצ עסיװעג ַא .לעכיור דוד ךָאנרעד ,טילַאש השמ ןָאטעג הכאלמ
 סע רע טָאה ךָאנרעד ןוא גנוטייצ יד טריגַאדער אפוג ןילָאגרַאמ טָאה
 .ןיזייר ןמלז ןוא רעגנַאװשלָא ר"ד ןופ טנעה יד ןיא ןזיוועגרעביא רעדיוו

 עשיאייטרַאּפמוא ענעכָארּפשעגסיױא ןַא ןעוועג זיא ?סעיינ עטצעל; יד
 -עיצקַאדער יד ןבָאה ןעגנואיושנָא עשיטילָאּפ ןוא ןעגנוניימ טרעייז .גנוטייצ
 טעדנעוועג ייז ןבָאה ןעגנואימַאב ערעייז עלַא ןוא ךיז רַאפ ןטלַאהעג םירבח

 פ עיצַאמרָאפניא עטבױלגַאב ַא ןרעפיל .;ליצ ןקיצנייא ןוא ןייא ןיא
 לא רַאפ רעכעלדנעטשרַאפ ןוא רערָאלק ַא ןיא רענעייל ןשידיי
 ספיוא ןקעוופיוא ןוא טלעװ רעשידיי רעד ןופ תועידי ןבעג ,ךַארּפש
 .ןבעל ןלערוטלוק ןטימ גנוריסערעטניארַאפ יד

 ןַא ןריזילַאטסירקסױא םיַיב גנוטייצ יד טָאה תוכז ןלעיצעּפס ַא
 ןופ ךַארּפש יד ןקינײרּפָא םייב ןוא גיײלסיא ןשידיי ןכעלטייהנייא
 ןבָאה עכלעוו ,שילױּפ ןוא שיסור ,שטייד ןיא ןקורדסיוא ענעדישרַאפ
 -ץעּפמָאק ןופ ןלעפ ןבילוצ ,ךַארּפש רעטדערעג רעד וצ טּפעלקעגוצ ךיז
 ןינע ןקיזָאד םעד ןבָאה סרעדנוזַאב .ןטפירשטיײצ עשירַארעטיל ענעט
 עכעלטייהנייא יד .ןיזיײר ןמלז ןוא רעגנַאװשלָא ר"ד ןבעגעגּפָא ךיז
 ריא ףיוא ןעוועג דיפקמ ןבָאה ןרָאטקַאדער יד סָאװ ,עיפַארגָאטרָא
 סָאד טרעטכַײלרַאפ טָאה ,גנוטיײצ רעד ןופ רעמונ ןטשרע ןיא ןיוש
 .רענעייל להק םעד דצמ ךַארּפש יד ךיז ןענעגייאוצ

 ןופ ןבעל עכעלטפַאשלעזעג ןוא עכעלטנפע סָאד טָאה ךיג רָאג
 ןופ עיצקַאדער רעד םורַא ןרירטנעצנָאק ןביוהעגנָא ךיז ענליוו ןשידיי
 יד טכיירגרעד רָאי ןטשרע ריא ןיא ןיוש טָאה עכלעוו ,"סעיינ עטצעל,
 ןטימ .גָאט ןדעי ןרַאלּפמעזקע 7000 ןופ גנוטייירּפשרַאפ עסיורג
 גנוטייצ יד טָאה רעטילימ ןשטייד ןכרוד עגיר ןוא קסנימ ןעמענרַאפ
 .טעטש ייווצ עקיזָאד יד ןופ ןדיי יד ןשיװצ ןופ רענעייל ןעמוקַאבוצ

 -עיצקַאדער יד ןבָאה גנוטייצ רעד ןופ החלצה רעד ףיוא טקוקעג טינ
 יד ,עלַא יװ טקנוּפ ,טליפעגּפָא רעטעברַא-יירעקורד ןוא רעדילגטימ
 עלַאמינימ ןעוועג ןענעז ןעניול יד .רעגנוה םעד ןוא טיונ עכעלטּפַאשטריוװ
 רעווש זיא ,ןעמוקַאב ןגעלפ רעטעברַא יד סָאװ ,טלעג לסיב ןטימ ןוא
 םינינע יד .ןטקודָארּפ-זייּפש עטסקידנעװטיונ יד ןעמוקַאב וצ ןעוועג
 -ײרעקורד יד ןשיװצ ךיוא זַא ,םעד וצ זיב שזַא ןעגנַאגרעד ןענעז
 רעקיזָאד רעד .רעגנוה ןופ ןברק רעטשרע רעד ןלַאפעג זיא רעטעברַא
 ןשיווצ גנורעדורפיוא עקידלַאװעג ַא ןפורעגסיורַא טָאה לַאפ רעשיגַארט
 םעד ןרעסעברַאפ וצ תועיבת ןביױהעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא יד
 ןוא תועיבת עקיזָאד יד ןעמוקכָאנ טנָאקעג טינ טָאה ןילָאגרַאמ .ןיול
 5 ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשעג גנוטייצ יד זיא 1917 טסוגױא ןט-11 םעד
 ןוא טנעה ענייז ןיא וויטַאיציניא יד ןעמונעג טָאה רעגנַאװשלָא ר"ד .געט
 -יולרעד יד ןריפרעבירַא ןגעוו טכַאמ רעד וצ השקב ַא ןגָארטעגניײירַא
 ןלָאז סע ןכלעװ ןיא .וויטַארעּפָאָאק ַא וצ טנעה עטַאוירּפ ןופ שינעב
 וצ .םירבח-עיצקַאדער יד ןוא רעטעברַא-יירעקורד יד ןקילײטַאב ךיז
 .השקב יד ןבעגעגכָאנ ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןבָאה גנוניוטש סנעמעלַא
 ,טרעסעברַאפ טינ ליפ ךיז טָאה רעטעברַא יד ןופ בצמ רעשימָאנָאקע רעד
 .1918 רעבמעצעד זיב רעטייוו ןענישרעד זיא גנוטייצ יד רעבָא

 ײמרַא רעטיור רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ ענליוו זיא ןשיווצניא
 ןיא ןרָאװעג ןזיועגרעביא טָאטש יד זיא רעטעּפש געט עטליײצעג ןוא
 עיננ יד ןיא .עטיל ןקידנעטשבלעז ןופ גנוריגער רעד ןופ טנעה יד
 ךָאנ ןבעגוצסיורַא ןעגנוגנידַאב יד טרעסעברַאפ ךיז ןבָאה ןעגנוגנידַאב
 זַא ןענַאטשרַאפ טָאה גנוטײל-וויטַארעּפָאָאק יד ןוא ןעגנוטייצ עשידיי

 ןענעק טינ גנוטייצ יד טעװ ,לָאּפָאנָאמ םעד ןרילרַאפ טעװ יז ביוא
 רעשיטסינויצ רעד ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיא "סעיינ עטצעל, יד .ןריטסיזקע



 ענליוו יא עסערפ עשיערבעה ןוא עשידיי

 ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז גנוטייצ יד טָאה טציא .טָאטש ןיא גנוגעווַאב
 גנַאלקניײא ןיא ןוא גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא ןלעיציפָא
 -עדנע עלַאנָאסרעּפ ןעמוקעגרָאפ עיצקַאדער רעד ןיא ןענעז םעד טימ
 .גנוטייצ יד ןזָאלרַאפ ןבָאה ןיזייר ןמלז ןוא שטיוװָאנַאלּפַאק ןד .ןעגנור
 ,ענליוו ןייק דנַאלסור ןופ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה רעכלעוו ,הפי בייל
 עשיטקַאפ יד .רָאטקַאדער רעלעיציפָא רעד יװ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא
 .ל.ש ןוא ,טילַאש השמ ףיוא ןרָאװעג טגײלעגפיורַא זיא עיצקַאדער
 םינינע יד רעבָא .גנוטייצ רעד ןיא טעברַא ןייז טײנַאב טָאה ןָארטיצ
 טָאה ײמרַא עטיור יד .טפָאהעג טָאה ןעמ יװ טלקיװטנַא טינ ךיז ןבָאה
 עשיטעיווָאס-שיוװטיל ַא טלעטשעגנייא ןוא טָאטש ןיא טרעקעגקירוצ ךיז

 דשח טימ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ עשיטסינומָאק יד .טכַאמ
 גנוטייצ יד ייז ןבָאה ףוס םוצ ןוא גנוטייצ "רעזַאושזרוב; רעד וצ
 .גנוטַאטשסיױא ןוא ריּפַאּפ סַאּפַאז ןצנַאי םעד טריקסיפנָאק ןוא ןסָאלשעג
 ריא ןופ רָאי ןטרעפ ןיא ,"סעיינ עטצעל; ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ױזַא
 ןט:7 םעד תבש ןענישרעד זיא רעריא רעמונ רעטצעל רעד .םויק
 .1919 רַאורבעפ

 :"סעיינ עטצעל, ןופ עטכישעג רעד ןיא טרּפ רעטנַאסערעטניא ןַא
 ןצנַאגניא ןרָאװעג טקורדעג זיא 1918 רַאונַאי ןט-27 ןופ רעמונ רעד
 רסיק ןשטייד ןופ גָאט-סטרובעג םעד דובכל ,תויתוא ענעדלָאג טימ
 .רעטייווצ רעד םלעהליוו

 "עמיטש רעזדנוא;

 יד ןבָאה עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ הפוקת רעצנַאג רעד ךשמב
 םעד ןײגוצמורַא ױזַא יו ןגעוו ענעדישרַאפ טכוזעג "דנוב,, ןופ ןשטנעמ
 ךיז טָאה סָאד .שידיי ןיא גנוטייצ עכעלבָאגוצ ַא ןבעגוצסיױרַא טָאברַאפ
 יד ןטיירגוצוצ טרעהעגפיוא טינ ןבָאה ייז רעבָא ,ןבעגעגנייא טינ ייז
 ײז טעװ גָאט ןסיוועג ַא זַא גנונעפָאה רעד ןיא ,וצרעד םילכ עקיטיונ
 ןוא שינערעקרעביא-רעבמעווָאנ רעשטייד רעד ךָאנ .ןעגנילעג ָאי סָאד
 ךיוא טַאטלוזער ריא ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןעגנורעטכיילרַאפ יד
 רעשטייד רעד ךרוד טריּפוקֶא ןעװעג ןענעז סָאװ ,םיחטש יד ףױא
 יד ףיוא ןעוועג דיפקמ טינ טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד ןיוש טָאה -- ,ײמרַא
 ײמרַא עטיור יד סָאװ םעד בילוצ ךיוא ,ןעגנוצענערגַאב ןוא ןטָאברַאּפ
 ןשטנעמ יד ןבָאה בצמ ַאזַא ןיא .ענליוו וצ טרעטנענרעד אלימב ךיז טָאה
 וליפַא .גנוטייצ ַא קיטרַאפ טעמכ טַאהעג ןיוש טָאטש ןיא "דנוב, ןופ
 טנעמָאמ ןיא ןעניישרעד טלָאזעג טָאה סָאװ ,ןַאגרָא רעייז רַאפ ןעמָאנ ַא
 טיירג ןעוועג ןיוש זיא ,םעד רַאפ ןעגנוגנידַאב ןפַאש ךיז ןלעװ סע ןעװ
 ןשידנוב ןופ רעמונ רעטשרע רעד ."עמיטש רעזדנוא, --- סיורָאפ ןופ
 רעסיורג ַא ןעו ,1918 רעבמעצעד ןט-5 םעד ןענישרעד זיא ןַאגרָא
 עטיור יד ןוא טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןיוש טָאה רעטילימ ןשטייד ןופ לַײט
 טשרעהעג ןַאד טָאה ענליוו ןיא .ןרעיוט עריא ייב ןענַאטשעג זיא ײמרַא
 רעבָא .טכַאמ רעשטייד "רערענָאיצולָאװער, רעד רעטנוא והובו-והוּת ַא
 ןרירוזנעצ לָאז סע רעװ ןענופעג ךיז טָאה והובויוהות ןקיזָאד ןיא ךיוא
 זיא ?עמיטש רעזדנוא, ןופ רעמונ רעטשרע רעד ןוא גנוטייצ יד

 ּפָאק ןרעביא .תורוש יד ןשיװצ ןקעלפ עסייוו עסיורג טימ זענישרעד
 עלַא ןופ רעירַאטעלָארּפ, : גנוזָאל יד ץלָאטש ןגָארטעג רעבָא ךיז טָאה
 !"ךיז טקינייארַאפ ,רעדנעל

 זיא ײמרַא רעטיור רעד ךרוד טָאטש יד ןעמענרַאפ ןטימ
 א ט-12 ןופ קידנביױהנָא ןוא ?עמיטש רעזדנוא; ןופ שזַאריט רעד
 זיב .טַאמרָאפ ןרעסערג ַא ןיא ןעניישרעד ןעמונעג גנוטייצ יד טָאה
 ,ךיירנייוו סקַאמ ןעוועג רָאטקַאדער רעד זיא ץרעמ שדוח ןופ טפלעה רעד
 ןגעלָאק ענייז יו ױזַא טקנוּפ .טסילַאנרושז ןוא גָאלָאליפ רעטנַאקַאב רעד
 ןופ טייהנייא יד טיהעגּפָא גנערטש ךיירנייוו טָאה "סעיינ עטצעל; ןיא

 טדימשדלַאג .י .א

 ןייארַאפ ןיא דילגטימ-גנוטלַאוורַאפ
 רעביירש עשידיי ןופ

 ענליוו ןיא ןטסילַאנרושז ןוא

 רבחמ טָאה רעכלעוו ,ךיירנייו .ליטס ןוא גיילסיוא ןיא ךַארּפש רעד
 עטכישעג יד טשרָאפעג ןוא ךוב-קיטַאמַארג עשידיי עטשרע סָאד ןעוועג
 ןשיגָאלָאליפ ןטסעב ןייז טגײלעגניײרַא טָאה ,תיב-ףלא ןשירושא םעד ןופ
 .גנוטייצ יד ןריגַאדער ןיא ןסיוו

 עיצקַארפ עקניל יד טקרַאטשעג ךיז טָאה ץרעמ שדוח ןופ קידנביוהנָא
 סקַאמ .ןַאגרָא רעייז ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה סָאד ןוא "דנוב, ןיא
 חסּפ ןעמוקעג זיא טרָא ןייז ףיוא ןוא גנוטייצ יד ןזָאלרַאפ טָאה ךיירנייוו
 .קיווָאנ

 םוצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה ענליוו ןופ גנורעבָארעד עשיליוּפ יד
 ,ןרעמונ 99 ןענישרעד ןענעז לכה:-ךסב .גנוטייצ רעד ןופ ןעניישרעד
 ןענָאילַאטַאב יד ןעוו גָאט ןיא ,1919 לירּפַא ןט-18 םעד -- רעטצעל רעד
 .טָאטש רעד ןיא ןיירַא ןענעז רעטילימ ןשילױּפ ןופ

 "טסינומָאק רעד,

 יד ןפַאש ןוא ענליוו ןיא ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןיײגנײרַא ןטַימ
 טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה ,דנַאלסורסייװ ןוא עטַיל-לַארטנעצ ןופ גנוריגער

 סּו זיפ אס
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 ןופ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיטילּפ עשידיי יד ןופ םָארטש רעד
 .ןעגנוגעווַאב עקניל יד ןופ ןרענָאיצולָאװער יד לכ-םדוק ןוא ,דנַאלסור
 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רעגַאל ןקניל ןיא סעיצקַארפ ענעדיישרַאפ יד ןשיוצ
 ןַאגרָא ןַא ,ךעלדנעטשרַאפ ,ןעוועג קיטיונ זיא וצרעד ןוא ןעגנובייר
 ."עמיטש רעזדנוא, -- גנוטייצ ענעגייא ןייז טַאהעג ןיוש טָאה "דנוב , רעד
 רעד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,"סעיינ עטצעל, יד
 ריא רַאפ טרעטיצעג ןוא ןּפמורשעגנייא ךיז טָאה ,גנוגעװַאב רעשיטסינויצ
 עכלעוו ,ןטסינומָאק יד .גָאט ןדעי ןענישרעד ךָאנ זיא יז רעבָא ,לרוג
 טנָאקעג טינ ןבָאה ,טָאטש ןיא ?םיטַאבעלַאב , יו טליפרעד ךיז ןבָאה

 הפי בייל

 גנוטייצגָאט רעד ןופ רָאטקַאדער
 "סעיינ עטצעל,
 "עובשה ,, טַאלבנכַאװ םעד ןוא

 ןענעז יז ,תמאב ןוא .ןַאגרָא-עדנַאגַאּפָארּפ םענעגייא ןַא ןָא ןביילב גנַאל
 גנוטייצ עכעלגעט יד טעדנירגעג ןוא הכאלמ רעד וצ ןטָארטעגוצ ךיילג
 ןט-26 םעד ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע רעד ."טסינומָאק רעד,
 .תויתוא עטיור טימ קידנעטשלופ ןרָאװעג טקורדעג ןוא רעבמעצעד
 ןענופעג ךיז טָאה דומע ןטשרע םעד ןופ טיירב רעצנַאג רעד ףיוא
 רענלעז ,רעטעברַא יד ןופ טנעה יד ןיא טכַאמ עצנַאג יד; :גנוזָאל ַא
 -ער רעד ןופ םעלבמע רעד ,טייז רעד ייב ןוא ,"ןטַאר-םירעיוּפ ןוא
 ּפָאק ןרעטנוא לקיטרַא-טייל ןיא .רעמַאה ַא ןוא פרעס ַא -- עיצולָאװ
 ןעסייר .י רָאטקַאדער רעד טָאה ,"עטיל ןיא עבַאגפיוא רעזדנוא;
 זיא רעכלעו ,שטיועלעמיש הדוהי טסינומָאק רעשיטַאנַאפ רעד)
 ןעמונרַאפ לָאמ ןטייוצ םוצ זיא ענליוו ןעוו דרָאמטסמלעז ןעגנַאגַאב
 עטיל רעשיטסינומָאק רעד ןבירשעגוצ ,(ןקַאילָאּפ יד ךרוד ןרָאװעג
 ַא טלקיװטנַא טָאה לקיטרַא ןופ רבחמ רעד .,לָאר עקיגנַארטשרע ןא
 טפנוקוצ רעד ןיא לולע זיא עטיל עשיטסיװעשלָאב יד זַא ,עירָאעט
 יז תויה ,עיצולָאװער רעכעלטלעװלַא רעד וצ געוו םעד ןצריקרַאפ וצ
 דנַאברַאפנטַאר ןשיװצ גנורעטנענרעד יד ןרעטכיילרַאפ וצ לגוסמ זיא
 טימ לופ ןעוועג זיא רעמונ רעד .דנַאלשטייד ןרענָאיצולָאװער ַא ןוא

 רַאזַאל היח

 ןופ ןוחצנ ןרַאפ טרעטיימורט ןבָאה עכלעוו ,ןעלקיטרַא עשיטסַאיזוטנע
 .עיצולָאװער רעד

 .רָאטקַאדער-טּפיױה ןייק טַאהעג טינ טָאה גנוטייצ עשיטסינומָאק יד
 השמ .עיגעלָאק-עיצקַאדער ַא טריפעגסיוא טָאה עבַאגפיוא עקיזָאד יד
 .רַאטערקעס-עיצקַאדער ןעוועג זיא יקסווענול

 ,טליקעגּפָא סָאװטע ךיז טָאה םזַאיזוטנע רעטשרע רעד יוװ םעדכָאנ
 ףמַאק םעד טרָא ליפ טעמדיוװעג ןַאגרָא רעשיטסינומָאק רעד טָאה
 ןוא (גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד) "םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי; םעד ןגעק

 רקיע רעד ,רעגַאל ןשיטסילַאיצָאס ןיא רעלגױנּפָא ןופ ןימ ןדעי ןגעק
 ."דנוב, ןגעק

 ןופ ןגיוא יד ןיא ןעזנָא םעד ןריולרַאפ גנוטייצ יד טָאה ףוס םוצ
 יד .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשידי רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 יד ענליװ ןייק ןריפוצרעבירַא ןסָאלשַאב טָאה גנוריפנָא-יײטרַאּפ
 -ָאקק ןופ רעמונ רעטצעל רעד ."ןרעטש, רעקסנימ ןופ עיצקַאדער
 ןט-3 םעד ןענישרעד ןזיא ,לָאצ רעד טול רעט-77 רעד ,"טסינומ
 ןופ ןַאגרָא ןרַאפ טַאדנַאמ רעד זַא ,גנודלעמ ַא טימ 1919 לירּפַא
 יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא יײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד
 ןעניישרעד וצ ןגרָאמ ןופ ןָא טבייה סָאװ ,"ןרעטש, רעקסנימ ןופ טנעה
 .ענליוו ןיא

 "ןרעטש רעד;

 ןייק קסנימ ןופ ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא סָאװ ,"ןרעטש;, רעד
 רעד ןופ ןַאגרָא ןַא ןופ דמעמ םענעעזעגנָא ןופ ןסָאנעג טָאה ,ענליוו
 -לַארטנעצ ןופ ןוא דנַאלסורסייוװ ןוא עטיל ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק
 רָאטקַאדער-טּפיוה סלַא .דנַאברַאפ ןשיטסינומָאק ןשידיי ןופ טעטימָאק
 .רָאטנַאק .א :רַאטערקעס-עיצקַאדער .ַאטרעביל .ח ןרָאװעג טרינימָאנ זיא
 םעיינ ןפיוא טעברַא ריא ןבױהעגנָא טָאה עיצקַאדער עשיטסינומָאק יד
 עשיטסידנַאגַאּפָארּפ יד ןופ טייז רעד ייב .גנּוװש ןסיורג ַא טימ ץַאלּפ
 ,תועידי ןרָאװעג טעמדיוועג ץַאלּפ ליפ זיא ןעלקיטרַא עשיגָאלָאעדיא ןוא
 ,גנולײטּפָא עשירַארעטיל ַא .םינינע עלַאקָאל ןגעוו ןצנעדנָאּפסערָאק
 .לג.ד.א לקניוו רעשיטסירָאמוה

 -תוכירא ןייק טַאהעג טינ רעבָא טָאה ןַאגרָא רעשיטסינומָאק רעד
 ןכָאװ ייוצ לכה-ךסב ןענישרעד זיא "ןרעטש רעד; .ענליוו ןיא םימי
 רע ןוא (שדוח ןבלעז ןופ ןט-18 ןזיב לירּפַא ןט-4 ןופ קידנבױהנָא)
 ענליוו ןיא רעטילימ ןשילוּפ ןופ טירטניירַא ןטימ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא
 .1919 לירּפַא ןט-18 םעד

 יןָאפ עטיור יד,
 ךיז לָאמ ןטייוצ םוצ טָאה ענליוו סָאװ ,הפוקת רעצרוק רעד ןיא

 טסוגױא ןיא ,רעטילימ ןטיור ןופ עיצַאּפקָא רעד רעטנוא ןענופעג
 ןַא ןבעגוצסױרַא רעדיװ ןזיװַאב ןטסינומָאק עשידיי יד ןבָאה ,0
 ןַא סָאװ זיא טַאר רערענָאיצולָאװער רעשיטָאטש רעד .ןַאגרָא םענעגייא



 ענליוו ןיא עסערפ עשיערבעה ןוא עשידיי

 טימ ,שידיי ןיא גנוטייצ עלעיצעּפס ַא ןבעגסױרַא ןגעק ןעוועג תמא
 עטיור יד;) ?עימַאנז עיָאנסַארקא גנוטייצ עשיסור יד זַא הנעט רעד
 רעבָא .סעיצַאנ עלַא ןופ ןטסינומָאק יד קידנעטשלופ טקידירפַאב ("ןָאפ
 -טימ-טַאר יד ןגייצוצרעביא ןעוועג חילצמ ןבָאה ןטסינומָאק עשידיי יד
 עשיפיצעפס יד ןבעגוצּפָא ךיז העדב טינ ייז ןבָאה השעמל זַא ,רעדילג
 -קַאער, יד ןפמעקַאב וצ זיא הנווכ-רקיע רעייז רָאנ ,ןעמעלבָארּפ עשידיי
 ןוא טָאטש ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיווצ "ןטנעמעלע ערענָאיצ
 רעד .שידיי ןיא גנוטייצ ַא ןעניישרעד לָאז'ס זַא ,ןשטנּוװעג זיא רעבירעד
 ןבעגעג זיא שינעביולרעד יד ןוא טגייצרעביא טָאה טנעמוגרַא רעקיזָאד
 רעד ןעװעג זיא גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןיא שודיח רעד .ןרָאװעג
 גנוטייצ עשידיי ַא ןענישרעד ענליוו ןיא זיא לָאמ ןטשרע םוצ .גיילסיוא
 יד .דנַאלסור-טעיוװָאס ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא סָאװ ,גיילסיוא ןטימ
 -ידיי רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ןענעז סָאװ ,רעטרעו עשיערבעה
 טינ זיב ןרָאװעג טרירטסַאק ןוא טלּפירקרַאפ ןענעז ,ךַארּפש רעש
 .(תמא) "סעמע/ טרָאװ סָאד ליּפשייב םוצ יו ,ןענעקרעד םוצ

 הפוקת רעד ןיא ןעגנוטייצ עכעלגעט
 עיצַאּפוקַא רעשיליוּפ רעטשרע רעד ןופ

 הפוקת רעד ןיא ענליוו ןיא טכַאמ יד טשיוטעג ךיז טָאה לָאמ ןיינ
 ךיז טָאה טכַאמ יד ןעוו לָאמ ןדעי ןוא ,1922--1914 ןרָאי יד ןשיוצ
 ךיז ןבָאה סע תעב ,ןברק ַא ןלַאפעג בושי רעשידיי רעד זיא ,טשיוטעג
 עשיסורסייוו ,עשילוּפ יד ייב ןטקניטסניא עטסרעטצניפ יד טקעוועגפיוא
 סָאװ ,זטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ענייא עדעי .םינכש עשיווטיל ןוא
 ףןדיי יד וצ סעכ ריא טזָאלעגסיױא טָאה ,טָאטש יד טרעקלעּפַאב ןבָאה
 רענלעז יד ךיוא .טנעה עריא ןופ טשטילגעגסױרַא ךיז טָאה טכַאמ יד ןעוו
 -שטנעמ רַאפ טפמעקעג טשרמולכ טָאה עכלעוו ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ
 -עהעגנָא רעלַאנָאיצַאנ ןופ דישרעטנוא ןָא ,גנוקיטכערַאבכיײלג רעכעל
 ןוא טביורעג ןבָאה ,ןדיי ןגעק ןסעצסקע טריפעגכרוד ןבָאה ,טייקיר
 עשיטעיווָאס ייווצ יד ןגעוו קידנדער טינ ןיוש ,ןגעמרַאפ ןשידיי טלזגעג
 עכעלטפַאשלעזעג ,עלערוטלוק סָאד טעטכינרַאפ ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאּפוקָא
 ןענעז ןדיי רעטרעדנוה תעב ,הליהק רעד ןופ ןבעל עלַאנָאיצַאנ ןוא
 .שוריג ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןוא תוסיפת יד ןיא ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ

 ןפיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה קילגמוא עטסכעלרעדיוש סָאד רעבָא
 ,עיצַאּפוקָא רעשיליוּפ רעטשרע רעד תעב הליהק רעשידיי רעד ןופ ּפָאק
 ןופ בוט-םוי חסּפ רעד .1919 רָאי ןופ געט-לירּפַא עצרַאװש יד ןיא
 ןעמייה עשידיי יד ןיא געט-רעיורט ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה רָאי םענעי
 -ןסַאג טריפעג ןבָאה ןרענָאיגעל עשיליוּפ יד .אטילד םילשורי ןופ
 רעדעי .ײמרַא רעטיור רעקידנטערטּפָא רעד ןופ רענלעז יד טימ ןפמַאק
 -לָאשרַאפ; ַא ייז רַאפ ןעוועג זיא ,געוו ןפיוא ןפָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,דיי
 ןוא ןעיורפ .ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רע ןוא -- "קיװעשלָאב רענעט
 ערעייז ןופ סעוװָאקדָאּפ יד רעטנוא ןרָאװעג ןטָארטעצ ןענעז רעדניק
 ןענעז ןדיי רעטנזיוט .רקפה ןעוועג זיא ןגעמרַאפ עשידיי סָאד .דרעפ
 ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענעז ןוא תוסיפת יד ןיא ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ

 .ןשטנעמ-טסייג ןעוועג ךיוא ןענעז תונברק רעטרעדנוה יד ןשיווצ .שוריג
 רעקילדנעצ טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רעטייוו .א רעביירש רעד
 לאומש ןוא הפי בייל .טָאטש ןופ סעירעפירעּפ יד ןופ רענייא ףיוא ןדיי
 ןרענָאיגעל עשיליוּפ יד .סַאג רעד ףיוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז רעגינ
 טימ ענעסָאגַאב טריפעג יײז ןוא ייז רעביא טעוועקעידזיא ךיז ןבָאה
 ןשיווצ .רעייגייברַאפ יד ןופ ןגיוא יד ףיוא טָאטש ןופ ןסַאג יד רעביא טולב
 ,יקסדָאגיװ בקעי ר"ד םינקסע יד ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה עטריטסערַא יד
 .ןייטשניבור ברה ןוא דַאבַאש חמצ ר"ד

 זַא טניישעג טָאה סע ןעװ ,געט ערעטצניפ ענעי ןיא אקווד רעבָא
 סָאד זיא ,הליהק רעלופטכַארּפ רעקיזָאד רעד ןופ ףוס רעד ןעמוקעג זיא'ס

 ךיירנייוו סקַאמ רייד
 ָאוויי ןופ רעדנירג

 "עמיטש רעזנוא , ןופ רָאטקַאדער

 רעשידיי ןופ גנוטסעפ ַא יװ ןרָאװעג טקעלּפטנַא יינספיוא ענליוו עשידיי

 טנָאקעג טינ יז ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ יד סָאװ ,טסייג ןוא הריצי

 הפוקת רעקיטולב רעקיזָאד רעד ןיא רעדנּוװ יד ןופ רענייא .ןעמוקייב

 -עגנייא ךיז טָאה םערוטש רעד ןעוו טנעמָאמ ןטימ סָאװ ,טקַאפ רעד זיא

 ןענעז ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןסעצסקע ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןוא טליטש

 :ןעגנוטייצ עכעלגעט ייווצ ןענישרעד קיטייצכיילג 1919 יַאמ ןט-9 םעד
 עשיטסינויצ יד טריּפורג ךיז ןבָאה סע רעכלעוו םורַא ,?גנוטייצ עשידיי;
 .ןטסישידיי עשיטַארקָאמעד יד ךרוד ןבעגעגסורַא ,"גָאט, רעד ןוא ,ןזיירק
 רעלַאנָאיצַאנ וצ ןפורעג ןבָאה ןעגנוטייצ עדייב ןופ ןרעמונ עטשרע יד
 רעד .ןסיורדנופ ןרעיול סָאװ ,תונכס יד ןופ טכיזעגנָא ןיא תודחא
 טרעטנענרעד טָאה ,הליהק עשידיי יד ןפָארטעג טָאה סָאװ ,לרוג רעעטיב
 רענייא ןפירגעגנָא טינ ןבָאה ןענַאגרָא עשירענגעק יד ןוא רעצרעה יד
 טָאה סָאד יװ ןוא רבע ןיא טריפעג ךיז טָאה סָאד יװ ,ןרעדנַא םעד
 .תופוקת עקידרעטעּפש יד ןיא טריסַאּפ

 טָאה ,ןטסינויצ יד ןופ ןַאגרָא רעד ,;גנוטייצ עשידיי; יד
 ,סעצײלּפ יד ןכיילגסיוא ןוא טסייג ןלַאנָאיצַאנ םעד ןעיײנַאב וצ ןפורעג
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 ףרַאד ןעמ סָאװ ,עיצקעל עקיצנייא-ןוא-ןייא יד ןכָארטשעגרעטנוא טָאה
 ןבערטש ןוא ,חסּפ ןטצעל םעד תעב ןשינעעשעג עקיטולב יד ןופ ןענרעל
 .תובָא יד ןופ דנַאל ןיא קלָאפ רַאפ טייהיירפ רעקידתושממ ןוא רעלופ וצ
 ןרעמונ עטשרע עריא ןיא ןבעגעגּפָא "גנוטייצ עשידיי, יד טָאה ץַאלּפ ליפ
 .ןעמָארגָאּפ יד ןופ תונברק יד ,םישודק יד ןופ רכז םעד

 בקעי ר"ד ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד
 ךָאנ .הסיפת ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב טשרָאקָא זיא רעכלעוו ,יקסדָאגיװ
 רעדילגטימ-עיצקַאדער יד וצ .הפי בייל טריגַאדער גנוטייצ יד טָאה םיא
 גרובסנעגער ףסוי ר"ד ,ןָארטיצ .ל.ש ,ןיוועל .ח .י ר"ד :טרעהעג ןבָאה
 בייל זיא רעבמעטּפעס שדוח ןופ טפלעה רעד ןיא .טילַאש השמ ןוא
 ר"ד ןעמונרַאפ טָאה ץַאלּפ ןייז ןוא לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע הפי
 ןרָאװעג זיא גנוטייצ רעד ןופ בצמ רעלעירעטַאמ רעד .גרובסנעגער
 טקורדעג יז זיא ןעניישרעד ריא ןופ רָאי ןטייווצ ןיא .רערעווש ַא רעייז
 ףוס םוצ .טעטילַאװק רעטכעלש ַא ןופ ריּפַאּפ טרילָאק ףיוא ןרָאװעג
 יד ךיוא רעבָא ,ריּפַאּפ-קַאּפ ןקיליב ףיוא ןרָאװעג טקורדעג יז זיא
 -יירעקורד יד יװ םעדכָאנ .ןפלָאהעג טינ ןבָאה סעיצקודער עקילָאצליפ
 ןעגנורעדָאפ ןלעטשוצסורַא ןביוהעגנָא ןבָאה סרעצעז יד ןוא רעטעברַא
 וצ ךיז ןעגנּוװצעג ןעוועג גנוטייצ יד זיא ,ןעניול יד ןרעסעברַאפ וצ
 לכה-ךסב ,1920 ינוי ןיא ןענישרעד זיא רעמונ רעטצעל רעד .ןסילש
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 בייהנָא םוצ .?גָאט; רעד טכַאמעגכרוד טָאה סעצָארּפ ןכעלנע ןַא
 ,תודחַא רעלַאנָאיצַאנ וצ ןפורעג ןַאגרָא רעשיטסישידיי רעד ךיוא טָאה
 יד ןופ הנקסמ עשיגָאל עקיצנייא יד ןגױצעגסױרַא טינ טָאה רע םגה
 .געט-לירּפַא יד ןיא ןשינעעשעג

 סָאד טריאיציניא טָאה עכלעוו ,םינקסע עשיטַארקָאמעד עּפורג יד
 עכעלטרָאװטנַארַאפ סלַא טרעלקרעד ךיז טָאה ,גנוטייצ יד ןבעגסױרַא
 הנוי רעטנוא טביירש 8 רעמונ ןופ קידנביוהנָא .עבַאגסױא ריא רַאפ
 רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד יו ןעמָאנ ןייז ,עּפורג רעד ןופ רענייא ,ָאריּפַאש
 -עּפָאָאק ףיוא טריזינַאגרָא ךיז גנוטייצ יד טָאה רעטעּפש .רָאטקַאדער
 ןפיוא טניישרעד "רעבעגסיורַא-גָאט, טפירשפיוא יד .תודוסי עוויטַאר
 ןענעז "גָאט, ןיא רעטעברַאטימ עליבַאטס יד ןשיווצ .רעמונ ןופ דנַאר
 ןיזייר ןמלז ,שטיוװָאנַאלּפַאק ןד ,טדימשדלָאג .י .א ,יקסנַא .ש :ןעוועג
 ןיא ןעגנורעדנע ןעמוקעגרָאפ ןענעז רָאי ףוס .דַאבַאש חמצ ר"ד ןוא
 רעביירש רעד קעװַא זיא טשרעוצ .עיצקַאדער רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ
 טצעזַאב ךיז דנַאטשוצ-טנוזעג ןכַאװש ןייז בילוצ טָאה רעכלעוו ,יקסנַא .ש
 טרירגימע ןבָאה ךיירנייו סקַאמ ןוא רעגינ .ש .קצָאװטָא טרָארוק ןיא
 תויה ,תוביס עלעירעטַאמ בילוצ ןזָאלרַאפ ןבָאה עקינייא .עקירעמַא ןייק
 ןעגנּוװצעג טָאה גנוטייצ רעד ןופ בצמ רעלעיסנַאניפ יוערעװש רעד
 רעד ךיוא .םומינימ ַא זיב ןעניול יד ןריצודער וצ וויטַארעּפָאָאק םעד

 ןביוהעגנָא טָאה ,"גנוטייצ עשידיי, יד עגעלָאק ןייז יװ טקנוּפ "גָאט;
 רעכעלרעסיוא ןַא רָאנ ,רעבָא .ריּפַאּפ ןטרילָאק ןקיליב ףיוא ןעניישרעד
 רעד ,ךעלמענ ןוא --- גנוטייצ יד ןסילש וצ ןעוועג םרוג טָאה רָאטקַאפ
 רעד .1920 טסוגיוא ןיא טָאטש ןיא רעטילימ ןטיור ןופ שרַאמנײרַא

 יד ןסילש וצ טלייאעג ךיז טָאה ('םָאקווער;) טַאר רערענָאיצולָאװער
 .גנוטייצ ?עשיטסילַאנָאיצַאניזַאושזרוב,...

 רעשיווטיל רעד רעטנוא ןעניישרעד ןייז טיײנַאב טָאה ?גָאט; רעד
 רעד .(268 רעמונ) עיצַארעמונ עקידנפיול יד טצעזעגרָאפ ןוא טכַאמ
 יד רעבָא ,ריּפַאּפ ןטרילָאק ןקיליב ףיוא ןעמוקעגרָאפ רעטייוו זיא קורד
 .םידומע 4 -- טַאמרָאפ ןטרעסערגרַאפ ַא ןיא ןענישרעד זיא גנוטייצ
 טרעסעברַאפ לסיב ַא ךיז טָאה גנוטייצ רעד ןופ בצמ רעלעירעטַאמ רעד
 טָאטש יד רעדייא גָאט ַא ,1920 רעבָאטקָא ןט-8 ןזיב ןענישרעד זיא יז ןוא
 לַארענעג ןשיליוּפ ןופ ןענָאילַאטַאב יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא
 ןרעטנוא גנוריגער עשיװטיל-לַארטנעצ יד ןפַאש ןכָאנ .יקסווָאגילעשז
 ריא טיינַאב גנוטייצ יד טָאה ,לַארענעג ןשילוּפ ןופ טַארָאטקעטָארּפ
 ."גָאט רעזדנוא, -- ןעמָאנ םעַײנ ַא רעטנוא לָאמסָאד רעבָא ,ןענישרעד

 ,רעקינעי רעד ןעװעג ןָאדרָאג .א זיא םישדח עטשרע יד ןיא
 ץא רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ סלַא ןענישרעד זיא רעכלעוו
 יירעקורד רעד ןופ ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא גנוטייצ יד .רעבעגסױרַא
 .ירעקורד רערעקיליב ןוא רערענעלק ליפ ַא ןיא ןיקצעלק .א .ב ןופ
 ןריגַאדער ןרַאפ תוירחא יד זיא 1921 רַאורבעפ ןט-1 ןופ קידנבױהנָא
 ןוא רעקעב .י ףיוא ןרָאװעג טגײלעגפורַא גנוטייצ יד ןבעגסױרַא ןוא
 ןיזיר ןמלז זיא ןרָאפעגקעװַא זיא רעקעב יװ םעדכָאנ .ןיזייר ןמלז
 ןענישרעד זיא "גָאט רעזדנוא, .רָאטקַאדער רעקיצנייא רֹעד ןבילברַאפ
 .ןלױּפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא קיטליגדנע זיא ענליוו יװ םעדכָאנ ךיוא

 הפוקת רעד ןיא ןעגנוטייצ עכעלגעט
 עיצַאּפוקַא רעשיליוּפ רעטייווצ רעד ןופ

 יקסווָאגילעשז לַארענעג ןופ עיצַאּפוקָא עשילױּפ עטייווצ יד ךיוא
 רעשידיי רעד ןגעק ןעמָארגָאּפ עקיטולב טימ טײלגַאב ןעװעג זיא
 רעייז רַאפ ןדיי יד ןיא ןעמונעג המקנ ןבָאה ןקַאילָאּפ יד .גנורעקלעפַאב
 עיצַאּפוקָא רעשיטעיווָאס רעד תעב סָאװ םעד בילוצ ;"אטח; ןטלּפָאד
 טנַאּפוקָא ןטיור םעד ןסירגַאב וצ טגַאװעג ייז ןבָאה 1920 טסוגיוא ןיא
 םעד בילוצ ךיוא יװ ,טָאטש רעד ןיא םיטַאבעלַאב יװ טליפעג ךיז ןוא
 ,טפַאשרעה רעשיווטיל רעד ןופ (ןכָאװ סקעז) הפוקת רעצרוק רעד ןיא סָאװ
 עטיל רעקידנעטשבלעז ַא וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ענליוו תעב
 טעברַאעגטימ ייז ןבָאה ,1919 ילוי ןט-12 ןופ םכסה רעװקסָאמ ןטיול
 -ילייווטייצ רעד וצ רעייטשרָאפ ערעייז טקישעג ןוא רעשרעה םעיינ ןטימ
 .גנוריגער רעק

 -עיצַאּפוקֶא עטשרע יד ןופ ןעמָארגָאּפ יד ןליטשנייא ןטימ רעבָא
 ןדרָאמרעד וצ ןזיװַאב ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ יד עכלעוו ןיא ,געט
 ןפרַאװנײרַא ןוא רעקילדנעצ ןדנּוװרַאפ ,ןעיורפ ןקידלַאװגרַאפ ,ןדיי טכַא
 -ַאב ןכַאמ ןביױהעגנָא ןקַאילָאּפ יד ןבָאה ,תוסיפת יד ןיא רעטרעדנוה
 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עיטַאּפמיס יד ןעניוועג וצ ןעגנואימ



 ענליוו ןיא עסערּפ עשיערבעה ןוא עשידיי

 עשידיי רעמ סָאװ ןעמוקַאב וצ ןעװעג זיא הנווכ רעייז .טָאטש ןיא
 סָאװ ,טיצסיבעלּפ ןקידנעמוק ןיא ענליו רעשיליוּפ ַא רַאפ ןעמיטש
 רעד ןופ עיצַאדנעמָאקער רעד טיול טָאטש ןיא ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה
 .עגיל-רעקלעפ

 ןגעװ קנַאדעג רעד ּפָארַא זיא גנונעדרָא-גָאט ןופ ןעוו ,רעטעּפש
 םוצ ןלַאװ טרימַאלקָארּפ ןבָאה ןקַאילַאּפ יד ןוא ,טיצסיבעלּפ-סקלָאפ ַא
 טריסערעטניארַאפ ןעוועג יינספיוא ייז ןענעז ,עטיל-לטימ ןופ םייס
 וצ ךיז הליהק רעד טבילרעד ןבָאה ייז ןוא ןעמיטש עשידיי יד ןיא
 .הּפ-לעב ןוא טפירש ןיא טרָאװ ןופ טייהיירפ ןבעגעג ןוא ןריזינַאגרָא
 עיצַאּפוקָא עשיליוּפ יד סָאװ ,ןקילגמוא ןוא ןדייל יד קידנעקנעדעג ,ןדִיי יד
 יד ךיוא) ןלַאװ יד ןיא טקילײטַאב טינ ךיז ןבָאה ,טכַארבעג ייז טָאה
 -לופ ןבָאה רעבָא ,(ןלַאװ יד טריטָאקיָאב ןבָאה ןסורסייוו ןוא רעניווטיל
 -טיירב ַא טלקיװטנַא ןוא רשוכה-תעש םעד טצונעגסיוא קידנעטש
 .טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק עטגייווצרַאפ

 ,תופידר יד ןיא גנורעטכיילרַאפ רעוויטַאלער ןופ הפוקת רענעי ןיא
 ןוא ?גנוטייצ רעשידייא רעד וצ בָאגוצ ןיא ,ןענישרעד ענליוו ןיא ןענעז
 גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד .ןעגנוטייצ עכעלגעט יירד ךָאנ ,"גָאט רעזדנוא;
 ןעמָאנ ןרעטנוא לָאמסָאד ,ןַאגרָא ריא ןופ עבַאגסיױא יד טיינַאב טָאה
 רַאונַאי ןט-9 םעד ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע רעד ."דניירפ רעד;
 -עיצקַאדער ערעדנַא ןהכ השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא 1
 .ש ןוא שטיװָאנַאלּפַאק ןד ,ןיועל םייח :ןעװעג ןענעז רעדילגטימ
 .ןאמפרַאש

 -סױרַא זיא סָאװ ,גנוטייצ עכעלגעט עקיגנעהּפָאמוא ןַא -- ?סיינע
 ןוא רעדילגטימ-עיצקַאדער ןופ וויטַארעּפָאָאק ַא ךרוד ןרָאװעג ןבעגעג
 ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנרושז יד .רעטעברַא-יירעקורד
 ,גרעבצלַאז .מ :ןעװעג ןענעז ,גנוטייצ יד ןריגַאדער ןוא ןבעגסױרַא
 רעטשרע רעד .ַאצינירק םהרבא ןוא ןיוועל םייח ,(ל'דוד) יקסווָאזערעב דוד
 גנוטייצ יד .1920 רעבמעווָאנ ןט-8 םעד ןענישרעד זיא "סיינ, ןופ רעמונ
 ןוא סעיצַאמרָאפניא עטבױלגַאב עריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה
 ,טייז רעוויטַאמרָאפניא רעד ףיוא ּפָארט םעד טגיילעג יז טָאה ללכב
 טולָאסבַא זיא'ס .טייז רעשיגָאלָאעדיא-שיטסיצילבוּפ רעד ףיוא יו רעמ
 זיא ענליוו תויה לייו ,ןימ םעד ןופ גנוטייצ ַא רַאפ ץַאלּפ ַא ןעוועג
 ןוא ןלױוּפ ,דנַאלסור ןיא סרעטנעצ עשידיי יד ןופ ןטינשעגּפָא ןעוועג
 ַא טימ טייהנייא עשיטילָאּפ ןימ ַא יװ קידנעייז ,אפוג עטיל וליפא
 קיטשרָאד ןעוװעג רעניוונייא עריא ןענעז -- ,טפנוקוצ רעטלּפענרַאפ
 טינ טָאה גנוטייצ יד רעבָא .טלעװ רעסיורג רעד ןופ תועידי ךָאנ
 ןכָאװ ייווצ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא יז ןוא לעיסנַאניפ ןטלַאהעגסיוא
 .ןענישרעד זיא יז יו םעדכָאנ

 ַא ןופ הניחב רעד ןיא ןעװעג זיא -- ןגרָאמ רעײנ רעד;
 גנוטייצ יד .ענליוו ןופ טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ןפוד-אצוי
 רענעטלַאהַאב רעד טימ ןרָאװעג ןטלַאהעגסױא ןוא טעדנירגעג זיא
 וצ ליצ ןטימ ,עטיל-לַארטנעצ ןיא גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ עציטש
 .עיצַאטנעירָא רעשיליוּפ רעד רַאפ גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןעניוועג
 יי ןעמָאנ ןטימ דיי ַא גנוטייצ יד טָאה טריגַאדער ןוא ןבעגעגסיורַא

 סע .ןלױּפ-לַארטנעצ ןופ ענליוו ןייק ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,גרעבנענָארק
 ךרוד ןרָאװעג טקישעג לעיצעּפס זיא רע זַא ,ןסָאלשעגסיױא טינ זיא
 ַא רַאפ עיצקַא-עדנַאגַאּפָארּפ ַא ןריפ וצ ידכ ,עשרַאװ ןיא גנוריגער רעד
 ,טָאטש ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיװצ ענליו רעשיליוּפ
 לָאצ רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ קיצרעפ טליײצעג טָאה עכלעוו
 .רעניווונייא

 ןוא חומ ןפרַאש ןטימ ?סעקַאװטילא יד ,ןדיי רענליוו יד רעבָא
 ַא זיא גנוטייצ סגרעבנענָארק זַא ,טקרעמַאב דלַאב ןבָאה ,גיוא ןפרַאש
 סע .טפיוקעג טינ טושּפ יז ןבָאה ייז ןוא טָאטש רעייז ןיא ץנַאלפ עדמערפ
 -סױרַא םעד טקיורמואַאב טשינ טָאה עגַארפ עלעיסנַאניפ יד זַא ,טנייש
 ַא ףייוא טקיליברַאפ גנוטייצ ןייז טָאה רע ."ןגרָאמ םעיינ, ןופ רעבעג
 -גוטייצ-גָאט עקידנריטסיזקע יד טסָאקעג ןבָאה'ס סָאװ זיירּפ ןופ טפלעה
 ַא ןבעגעג ריא ןוא ריּפַאּפ ןטנכייצעגסיוא ףיוא טקורדעג יז טָאה ,ןעג
 ןעוװעג ןענעז תולובחת עלַא רעבָא .ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ןקידנעיצוצ
 .גנוטייצ סגרעבנענָארק טרירָאנגיא ןבָאה רענליוו יד ,טסיזמוא

 סױרַא ןפרַאװ ייז זַא ,ןענַאטשרַאפ רעריסנַאניפ יד ןבָאה ףוס םוצ
 עשיטסַאיזוטנע יד טנעיילעג טינ ןבָאה ןדיי יד .טסימ ןפיוא טלעג רעייז
 ןבירשעג ןענעז ייז ןופ בור סָאד סָאװ ,ענליוו רעשיליוּפ ַא רַאפ ןעלקיטרַא
 ןוא ןעמענ ענעדישרַאפ רעטנוא אפוג ןגרעבנענָארק ךרוד ןרָאװעג
 זיא ןביוא ןופ זמר ַא טיול .םיא ךרוד ןרָאװעג טסולפנייאַאב טינ ןענעז ייז
 טימ טָאה יז יװ םעדכָאנ ץרוק ןרָאװעג ןסָאלשעג גנוטייצ יד
 -גענָארק .רעמונ ןט-100 ריא ןבעגסױרַא סָאד טרעייפעג טכַארּפ רעלופ
 .ןעמוקעג זיא רע ןענַאװ ןופ טרָא םוצ ןרָאװעג םלענ זיא גרעב

 ץרעמ ןט-11 ןופ קידנביױהנָא ןענישרעד זיא "ןגרָאמ רעיינ רעד,
 .ןרעמונ 138 לכה-ךסב ,רָאי ןבלעז ןופ טסוגיוא ןט-25 ןזיב 1

 "טייֵצ "דק

 סָאװ ,גנוטייצ עכעלגעט עשיטסינויצ עטשרע יד זיא "טייצ יד,
 וצ טָאטש רעד ןופ סולשנָא ןקיטליגדנע ןכָאנ ענליו ןיא טניישרעד
 םעד ךעלגעטיגָאט טיײלגַאב טָאה יז ןוא ,קילבוּפער רעשיליוּפ רעד
 ךורבסיוא ןזיב הביבס ריא ןוא אטילד םילשורי ןיא רוביצ ןלַאנָאיצַאנ
 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 ןיא טפַאשרעה עשיליוּפ יד ןריזיליבַאטס ןופ ןרָאי עטשרע יד

 רעשיטילָאּפ רעקידנזיורב ַא ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןענַאטשעג ןענעז טָאטש

 רעד ןיא .הליהק רעשידיי רעד ןשיװצ טײקוװיטקַא רעלערוטלוק ןוא

 ןוא רעניווטיל יד יװ ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא יד סָאװ טייצ

 -עיצַאזינָאלָאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג ןפָארטעג רעֹווש ןענעז ,ןסווסיײוו

 עשידיי יד זיא ,זיירק רענליוו ןיא גנוריגער רעװעשרַאװ רעד ןופ עיצקַא

 גנוטסעפ רעכעלגנירדכרודמוא ןַא ןופ הניחב רעד ןיא ןבילברַאפ הליהק

 זיא ענליוו עשידיי יד .רוטלוק רעשיליוּפ רעד ןופ העּפשה רעד יבגל

 ןעוועג ןענעז ןעלצרָאװ עריא .עיצַאלימיסַא ןגעק טריזינומיא טוג ןעוועג

 ןופ ןזָאלבעג ןבָאה סָאװ ,ןטניוו יד רַאפ ןגיוב ךיז לָאז יז ידכ ,ףיט וצ

 ןשיטסינויצ ןשיווצ קימעלָאּפ ןוא ץנערוקנָאק ענעסיברַאפ יד .עשרַאװ
 זיפ 4
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 יד ןקרַאטשרַאפ םוצ ןגָארטעגוצ ךיוא ןבָאה רעגַאל ןשיטסישידיי ןוא
 תעב ,ןעמונעגנעמַאזוצ ןרעגַאל עדייב ןשיוװצ טיײקוװיטקַא עלערוטלוק
 ןבעגסיױרַא ךרוד רענגעק ןייז ןגיזַאב וצ ךיז טימַאב ייז ןופ רענייא רעדעי
 ךרוד ןוא סעיצוטיטסניא-רוטלוק עיינ ןפַאש ךרוד ,טפירשטייצ ַא ךָאנ
 .ןכַארּפש עדייב ןיא ץענ-לוש יד ןרעטיירבסיוא

 טַאטלוזער ַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא זיא "טייצ יד, ןופ ןעניישרעד סָאד
 ןשיװצ סַאג רעשידיי רעד ףיוא טריפעג ךיז טָאה סָאװ ,קימעלָאּפ רעד ןופ
 וצ גנוטייצ עכעלגעט עטסטײרּפשרַאפ יד .ןרעגַאל עטגירקעצ עדייב
 ןמלז רָאטקַאדער ןייז טימ שארב ,"גָאט רעזדנוא; ןעוועג זיא טייצ רענעי
 .גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד טפמעקַאב שיטַאנַאפ טָאה רעכלעוו ,ןיזייר
 רעד רַאפ גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד טלעטשעג טָאה בצמ רעקיזָאד רעד
 .גנוטייצגָאט ענעגייא ןַא ןבעגוצסורַא טייקידנעווטיונ רעקיטכיווסנבעל
 עשירחוס יד יװ םעדכָאנ ,1924 רָאי ןיא ןרָאװעג טריזילַאער זיא סָאד
 ןופ םינקסע יד .גנוטייצ רעד רַאפ עציטש רעייז טגָאזעגוצ ןבָאה ןזיירק
 תוירחא יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה ענליוו ןיא דנַאברַאפ-םירחוס ןשידיי
 ןעניישרעד ייז ןופ עקינייא ןופ ןעמענ יד ןוא גנוטייצ יד ןבעגסױרַא רַאפ
 .גנוטייצ רעד ןופ ןרָאטקַאדער עכעלטרָאװטנַארַאפ יד יו ןסייררעביא טימ
 רעד ןעװעג רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ זיא הפוקת עסיוועג ַא
 ,םעדכָאנ ןוא רונשדייז םהרבא ןזיירק-םירחוס יד ןופ ןקסע רעטנַאקַאב
 .ןייטשרוב סחנּפ

 -גַאלרַאפ ַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה גנוטייצ יד ןבעגוצסױרַא ידכ
 :ןעוועג זיא ּפָאק-סגנוטייצ ןבענ טפירשפיוא יד ."טייצ; טפַאשלעזעג
 ,טלַאנָאיצַאנ עשידיי יד טעמדיוועג -- גנוטייצ עכעלגעט עשיאייטרַאּפמוא,
 ."םינינע עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאּפ ,עלערוטלוק

 טירש עטשרע עריא ףיוא גנוטייצ רעד ןיא טסייג רעקידעבעל רעד
 רעטלַא רעד ןעװעג זיא רעריא רָאטקַאדער רעשיטקַאפ רעד ןוא
 טײל בור סָאד ןבירשעג טָאה רע .שטיװָאנַאלּפַאק ןד טסילַאנרושז
 עלַאקָאל ףיוא ןצנעדנָאּפסערָאק ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ ,ןעלקיטרַא
 ַא טימ רעביירש רערַאבטכורפ ַא ןעועג זיא שטיוָאנַאלּפַאק .סעמעט
 רענעדײשַאב ַא רעייז קיטייצכיילג ןוא ,ליטס ןכעלמיטסקלָאפ ןוא ןרָאלק
 ןטימ םירמאמ ענייז ןביירשרעטנוא רע טגעלפ ןטלעז רעייז .שטנעמ
 םעד ןביירשרעטנוא טימ טנגונגַאב ךיז רע טָאה בור סָאד .ןעמָאנ ןלופ
 טָאה שטיוװָאנַאלּפַאק .ןבַאטשכוב עשיניײטַאל טימ ,ןַאד רעדָא "ד; תוא
 רעד ןיא "טעברַא רעצרַאװש, טימ ךיוא לָאמנייק טסואימעג טינ ךיז
 -ַאמ יד טריגַאדער ןוא טצעזעגרעביא ,טריזיליטס טָאה רע .גנוטייצ
 רענליוו יד ןיא טבילַאב ןוא ןעמונעגנָא רעייז ןעוועג זיא רע .ןלַאירעט
 עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא רע .ןזיירק עשירַארעטיל ןוא עשיטסילַאנרושז
 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי יד ןופ ןייארַאפ רענליוו ןיא םירבח
 יד ןופ בייהנָא םוצ .גנוטײל רעד ןופ רבח ַא ןעװעג טפָא זיא ןוא
 ןברָאטשעג זיא רע .ןרָאװעג קנַארק טסנרע רע זיא ןרָאי רעקיסיירד
 .1932 ןיא

 רעביירש רעד טרעהעג ךיוא טָאה "טייצ יד, ןופ ןלייז-טנורג יד וצ
 טָאה םירמאמ עשיטסיצילבוּפ ענייז ןיא .ןיוועל םייח טסילַאנרושז ןוא
 קיטייצכיילג ןוא רעגַאל ןשיטסישידיי ןטימ קימעלָאּפ עפרַאש ַא טריפעג רע

 רַאזַאל היח

 טימ עטּפַאזעגנָא ,ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולייצרעד ןכעלטנפערַאפ רע טגעלפ
 יד ןופ סעגַאלײב עשירַארעטיל יד ןיא ,ןָאט ןכעלשטנעמ ןעמערַאװ ַא
 ,טַײקנַארק סעשטיוָאנַאלּפַאק ןופ הפוקת רעד ןיא .ןרעמונ-תבש-ברע
 ַא .עיצקַאדער רעד ןיא טעברַא בור סָאד ךיז ףיוא ןעמונעג ןיוועל טָאה
 טריפעגסיוא ךיוא ןוא רָאטקַאדער רעשיטקַאפ ןעוועג רע זיא טייצ עסיוועג
 יד, ןיא טעברַאעג טָאה ןיוועל .רַאטערקעס-עיצקַאדער ןופ טמַא םעד
 רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה גנוטייצ יד זיב ?טייצ
 עטשרע יד תעב ָאטעג רענליו ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .המחלמ
 .1941 טסברַאה ןיא "?סעיצקַא;

 רעטלַא רעד ןענַאטשעג ךיוא זיא "טייצ יד, ןופ עלעגיוו םייב
 ליפ ןעוועג זיא רע .ןָארטיצ ביל לאומש טסילַאנרושז ןוא רעביירש
 טײקוװײטקַא ןייז רעבָא ,עיצקַאדער רעד ןיא םירבח ענייז ןופ רעטלע
 טָאה'ס ביוא .טנעמָאמ ןטצעל םעד זיב ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא טינ זיא
 ,גָאט ןכעלנייועג ַא ןיא ןבירשעג טשינרָאג טָאה רֹע ןוא ןפָארטעג
 -טנַאפ ןבעג רעבירעד טגעלפ רע ןוא ןקינייּפ ןסיוועג סָאד םיא טגעלפ
 ןיא לקיטרַא ןטנַאסערעטניא ןוא ןטיירב ַא טימ רענעייל םעד "גנוקידעש
 .רעמונ-תבש-ברע

 ןרהא ענליוו ןייק ןעמוקעג זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ףוס םוצ
 "טייצ יד, ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,סוטַאניצניצ
 עשיטסילַאנרושז ןייז .םויק ריא ןופ רָאי עטצעל 8--7 יד ןופ ךשמ ןיא
 יד ןופ ךעלטעלב-גולפ יד ןיא ןביױהעגנָא סוטַאניצניצ טָאה טייקיטעט
 ןיא "ירָאטַאב ןַאפעטס, ןופ טעטיסרעווינוא ןפיוא ןטנעדוטס עשידיי
 םיא ןבָאה ליטס ןופ טייקרָאלק יד ןוא רעדעפ עפרַאש ןייז .ענליוו
 .טָאטש ןיא ןטסילַאנרושז עטסעב יד ןופ םענייא יװ ןעמָאנ ַא ןפַאשעג
 רעשיטקַאפ ןעװעג רע זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה רעד ןופ
 ןרָאװעג טצעזעגנייא רע זיא ןטעיוװָאס יד ןופ הפוקת רעד ןיא .רָאטקַאדער
 בור ןטימ ןעמַאזוצ ,דנַאלסור ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא הסיפת ןיא
 ןענעז ,רעטכעט ייווצ ןוא יורפ יד ,החפשמ ןייז .םינקסע עשיטסינויצ
 ןופ "עיצקַאא רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ןוא ענליוו ןיא ןבילברַאפ
 .א"שת רופיכ-םוי-יאצומ

 ,ןלױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ סוטַאניצניצ ןרהא זיא המחלמ רעד ךָאנ
 טימ טייצ עסיוועג ַא ןעמונרַאפ ךָאנ ךיז טָאה רע וו ,זירַאּפ ןייק קעװַא זיא
 ??טרָאװ רעזדנוא, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז
 -ער רעד רעטנוא ,ךיירקנַארפ ןיא הטילפה-תיראש רעד ןופ ןַאגרָא רעד
 ןעועג הלוע רע זיא םעדכָאנ ןוא ,יקצעשזרָאװד .מ ר"ד ןופ עיצקַאד
 .לארשי ץרא ןייק

 -עיצקַאדער יד ןשיװצ טלַאטשעג עטנַאסערעטניא ןוא עקיברַאפליפ ַא
 ,ןַארּפַאש והירמש טנעדנָאּפסערָאק רעד ןעוועג זיא "טייצ יד, ןופ םירבח
 ןליפסיוא טגעלפ רעכלעוו ןוא ,עלערעמש ןפורעג ךיז טָאה רעכלעוו
 ןגעוו תועידי ןעגנערב טגעלפ ,גנוטייצ רעד ןיא סעקירבור-קינָארכ יד
 טַאהעג רע טָאה ןרעמונ תבש-ברע יד ןיא ןוא טָאטש ןיא ןעגנוריסַאּפ יד
 .ןעמַארג טימ ןבירשעג אמויד-ינינע ןופ קירבור ענעגייא ןַא

 טנעדנָאּפסערָאק ןוא גנוטייצ רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק-טּפיוה רעד
 םינינע-סגנודליב ןגעוו .יקצָאטס בייל ןוועג זיא םינינע עשיטילָאּפ רַאפ



 ףיוא עסערּפ רעשידי רעד ןופ לבוי ןקירָאײ-טרעדנוה םעד טרעייפעג 1923 רַאי ןיא טָאה ענליוו ןיא ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיי ןופ ןייארַאפ רעד

 ןשיװצ ,ענליו ןיא ןטסילַאנרושז עשידיי עקידנריפנָא יד רימ ןעעז עניב רעד ףיוא .עירָאטַאװרעסנָאק רענליוו רעד ןופ לַאז ןיא ןטנװָא-סקלָאפ עסיורג ייווצ

 .ןַארטיצ בייל לאומש ,ןטסילַאנרושז עשידיי רענליוו יד ןופ רָאטסענ םעד ייז
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 השמ ןוא חמצ ןגָאגַאדעּפ ןוא רערעל יד "טייצ יד; ןיא ןבירשעג ןבָאה

 .יקצילָא
 -רָאװד קרַאמ ר"ד טרעהעג טָאה רעטעברַאטימ עליבַאטס יה ןצ

 רעד ןיא ןעלקיטרַא ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא טָאה רעכלעוו ,יקצעשז

 יד ןיא .1926 ןיא ךיירקנַארפ ןיא טנעדוטס ַא ךָאנ קידנעייז גנוטייצ

 ןבירשעג רע טָאה ,ענליוו ןייק ךיז ןרעקקירוצ ןכָאנ ,ןרָאי עקידרעטעּפש

 ןגעוו ןע ;לקיטרַא ,רעכיב עשיערבעה ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא עשירַארעטיל

 ףיוא ןצנעדנָאּפסערָאק ןוא טלע עו רעשידיי רעד ןיא עי יד

 ךיוא ןענעז "טייצ יד, ןופ רעטעברַאטימ עקידנעטש .סעמעט עלַאקָאל

 רעדנעלדירפ ףסוי ןוא ןילדרעווס ןתנ :ןעװעג

 -סינויצ ןופ םינקסע יד 0 ענובירט  ַא יו טנידעג טָאה ?טייצ יד;

 ברה ןוא יקסדָאגיװ בקעי ר"ד ןופ ןעמענ יד .ענליוו ןיא רוביצ ןשיט

 .גנוטייצ רעד ןופ ןטייז יד טנײשַאב ובָאה ןייטשניבור

 רענייא תבוטל גנולעטש ַא ןעמענ ןופ טיהעגּפָא ךיז טָאה ?טייצ יד;

 געוו ריא ןופ ביױהנָא םוצ .רעגַאל ןשיטסינויצ ןיא ןעגנוטכיר יד ןופ

 ,ןטסינויצ ענַײמעגלַא יד העפשה ַא רקיעב טַאהעג גנוטייצ רעד ןיא ןבָאה

 "טייצ יד; טָאה ,גנוגעוַאב רעקיזָאד רעד ןיא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ רעבָא

 ךיז טָאה ןוא עיצקַארפ זיא סע עכלעוו ןציטש ןופ ןטלַאהעגּפָא ךיז

 עשיטסינויצ יד ןופ םירבח 3 עלַא רַאפ ענובירט ַא ןיא טלדנַאוװרַאפ הגרדהב

 עלַא ןופ רענעייל יד ייס ןוא רעביירש יד ייס .טָאטש ןיא ןעגנוגעוװַאב

 ןופ ןיז ןטיירב ןיא .,רע ;גַאל ןשיטסינויצ ןופ ןעײטרַאּפ ןוא ןעגנוטכיר

 גנו ולעטש רעד טָא קנַאדַא .גנוטייצ "רעייז , ןעזעג ריא ןיא ןבָאה ,טרָאװ

 ענליוו ןיא תעב .רענעייל להק ןטיירב ַא ןברָאװרעד ךיז גנוטייצ יד טָאה

 רערעסערג ליפ ַא ןעוועג ?גָאט, ןשיטסישידיי ןופ שזַאריט רעד זיא אפוג

 ןופ גנוטסעפ ַא ןעוועג זיא טָאטש יד תויה ןַאגרָא ןשיטסינויצ ןופ יו

 םיבושי ןוא ךעלטעטש יד ןיא זיא ,"ןטסיקלָאפ, יד ןופ ןוא "דנוב,

 ליפ ַא "טייצ יד; ןופ גנוטיײרּפשרַאפ יד ןעוועג טי רעד םורַא

 .רעגַאל ןשיטסישידיי ןופ ןַאגרָא רעד יו ,ערעסערג

 "גָאט רענליוו,

 ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצגָאט יד ןשיווצ עטסטלע יד
 ןעװעג זיא ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ ענליוו
 ,גנוטייצ עכעלגעט עקיצנייא יד ןעוועג זיא סָאד .?גָאט רענליווא רעד
 גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ןרָאי יד ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה סָאװ
 הפוקת רעצנַאג רעד ןופ ךשמ ןיא ןענישרעד ליבַאטס זיא סָאװ ןוא
 ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןײגניײרַא ןזיב ,טפַאשרעה רעשיליוּפ רעד ןופ
 .גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,טָאטש ןיא

 סָאװ ,גנוטייצ עשיטסינויצ-יטנַא-קניל ַא ןעוועג זיא ?גָאט; רעד
 ,רעגַאל ןשיטסישידיי ןופ ןעגנוריטַאש עלַא טריּפורג ךיז ןבָאה ריא םורַא
 טייקיטעט רעייז טריפעג ןבָאה עכלעוו ,ןטסינומָאק יד ןופ קידנבױהנָא
 -כיילג טרעדָאפעג ןבָאה עכלעוו ,"ןטסיקלָאפ, יד זיב ,וויטַאריּפסנָאק
 רעד ןיא טייקיטעט-רוטלוק עיירפ ןוא ןסַאלק יד רַאפ גנוקיטכערַאב
 .תוצופת יד ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד רַאפ ךַארּפש רעשידיי

 רַאזַאל היח

 ,1939 רעבָאטקָא זיב 1921 רַאורבעפ ןופ קידנבױהנָא ,רָאי 20 בורק
 ןרַיובעג זיא ןיזייר .ןיזיײר ןמלז ךרוד ןרָאװעג טריגַאדער גנוטייצ יד זיא
 ןיא ,עינרעבוג רעקסנימ ,וָאנַאדיַאק לטעטש ןיא 1887 ןיא ןרָאװעג
 ,רעביירש א ןעוועג זיא ,ןמלק ,רעטָאפ ןייז .רעביירש ןופ החפשמ ַא
 עטנַאקַאב ןעוועג ןענעז ,הרש רעטסעווש ןייז ןוא םהרבא רעדורב ןייז
 טַאהעג ביל טָאה עניירק עמַאמ ןייז וליפַא ןוא רעטכיד ןוא רעביירש
 ןייק ןרָאפעגקעװַא רע זיא ןרָאי-טנגוי ענייז ןיא .ְךוּב ַא ןיא ןקוקניײרַא
 עשירַארעטַיל ןוא טשיטסילַאגרושז ןייז ןביוהעגנָא טָאה רע ּוװ עשרַאװ
 זיא גירק-טלעוו ןטשרע ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב .טייקיטעט
 טרעדילגעגנייא ךַיז ךיג רָאג רע טָאה ַאד .ענליוו ןייק ןרָאפעגקעװַא רע
 ַא יװ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,ןשטנעמ:-טסייג יד ןופ ןזיירק יד ןיא
 וצ טרעהעג טָאה ,רַאנימעס-רערעל ןיא ךַארּפש רעשידַיי רַאפ רָאטקעל
 ,טָאטש ןיא ןַײרַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא -ןטַארעטַיל ןשידִיי ןופ רעדנירג יד
 רעשיד:נ) .ָא"וויי ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא רעטעּפש ןוא
 רעדנירג יד ןשיװצ ןעוװעג ךיוא זיא רע .(טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ
 -ָאירעּפ ןוא ןעגנוטייצ עכעלגעט יײר ַא ןופ רעטעברַאטימ עליבַאטס ןוא
 .הפוקת רענעי ןיא ענליוו ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןטפירשטייצ עשיד

 עכעלטייהנייא ןַא ןטעברַאוצסיױא ןעוועג זיא ןליצ ענייז ןופ רענייא
 רע .ץנעגילעטניא רעד רַאפ ןוא ןשטנעמ-סקלָאפ עטושּכ יד רַאפ ךַארּפש
 עשידיי יד ןרעסעברַאפ וצ ןעגנואימַאב טכַאמעג רעהפיוא ןָא טָאה
 רַאפ ןטפעה ןוא רעכַיב-קיטַאמַארג ייר ַא ןעוועג רבחמ טָאה ,ךַארּפש
 ןיא ןעזעג רע טָאה קרעוװ-סנבעל ןייז .עיפַארגָאטרָא רעכעלטייהנייא ןַא
 ןייז בילוצ .?עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל;
 שטנעמ ליפ םִיא ןבָאה ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ םזיטַאנַאפ ןקרַאטש
 .?ןטסישידיי יד ןשיוװצ טסישידיי רעד, ןפורעג

 יד טנעה ענייז ןיא ןעמונעגרעביא טָאה רע ןעוו טנעמָאמ ןטַימ
 ןייז טימ גנוטייצ יד טכױהַאב ןיזייר ןמלז טָאה ?גָאט, ןופ עיצקַאדער
 םעד ןפיירגנָא ףרַאש טגעלפ רע .רעטקַארַאכ ןשיטַאנַאפ ןוא ןשירעּפמעק
 ַא ןעװעג זיא ןיזייר ןמלז רעבָא ,ךַארּפש עשיערבעה יד ןוא םזינויצ
 ַא ןעמענוצנָא טסּוװעג טָאה ןוא רעגייטש ןייז טיול דיי רעלַאנָאיצַאנ
 רעשיטימעסיטנַא רעד ןוא עיצקַאער רעשילױוּפ רעד יפלכ גנולעטש
 טנַאטנעזערּפער רענעכָארּפשעגסױא רעד ןעוועג זיא ןיזייר .גנוריגער
 טָאה ןטפירש ענייז ןיא ןוא ןזיירק-ץנעגילעטניא עשיטסישידיי יד ןופ
 תיצמת רעייז סָאװ ,ןעגנואיושנָא ערעיײז קורדסיוא םוצ טכַארבעג רע
 ."טרָא ןפיוא גנוקיטכערַאבכַײלג רַאפ ףמַאק, גנוזָאל יד ןעוועג זיא
 ןטסישידיי יד ןופ עיגָאלָאעדיא רעד וצ ןבעגעגוצ רע טָאה ןגעווטסעדנופ
 ענייז ןופ םענייא ןיא קידנביירש גנולעטש עלעניגירָא ענעגייא ןייז
 ןפורעגנָא ץרוק טרעוו סע יו ,םזישידיי --- ? םזישידיי זיא סָאװ; : םירוביח
 רעד ןיא רוקמ ןייז טָאה ,םָארטש-רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ רעד
 ןוא ערעכעה וצ ןַײגוצרעבירַא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ גנובערטש
 -יווידניא רעייז ףיוא קידנעיײז רתוומ טינ ,ןעמרָאפ-רוטלוק ערענרעדָאמ
 ."תוהמ ןלַאנָאיצַאנ ןלעוד

 ןטס:לַאנרושז עגנוי ןופ רוד ַא ןגיוצרעד רע טָאה טסייג ןקיזָאד ןַיא
 יד טציטשעג טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג זיא רע .רעביירש ןוא



 ענליוו ןיא עסערּפ עשיערבעה ןוא עשידיי

 ךיוא .גנוטייצ ןייז ןופ ןטייז יד יז רַאפ טנפעעג ןוא ?ענליוו-גנוי, עּפורג
 ןברָאװרעד טַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה עּפורג רעד ןופ םירבח יד יו םעדכָאנ
 רעשירַארעטיל רעשידי רעד ןיא ץַאלּפ םענעעזעגנָא םענעגייא ןַא
 ןיא ןעגנופַאש ערעייז ןכעלטנפערַאפ וצ ןעוועג ךישממ ייז ןּבָאה ,טלעוו
 -עגסיוא ךיוא טָאה ןיזייר ןמלז ."גָאט; ןופ עגַאלײב רעשירַארעטיל רעד
 עכלעוו ,רעביירש עשידיי עטמירַאב יד טימ ןעגנודניברַאפ ענייז טצונ
 עשיאעּפָאריײא-חרזמ יד ןופ טרעדנוהרָאי ןופ בייהנָא םוצ טרירגימע ןבָאה
 ןבעלטנפערַאפ וצ המכסה רעייז ןעמוקַאב ןוא ,עקירעמַא ןייק רעדנעל
 םהרבא רעדורב ןייז ךיוא ייז ןשיוװצ ,גנוטייצ ןייז ןיא תוריצי טרעייז
 עשירַארעטיל יד זיא םעד קנַאדַא .ןיזייר הרש רעטסעווש ןַײז ןוא ןיזיײר
 עשידַיי קיניײװ זיולב סָאװ ,ָאװינ ַא וצ ןעגנַאגרעד "גָאט, ןופ עגאלייב
 .םיא טימ ןרירוקנָאק טנָאקעג ןבָאה טלעוו רעד ףיוא ןעגנוטייצ

 טָאה ,ןפליהעג ענייז ןוא רָאטקַאדער ןופ תויטנ עקניל יד בילוצ
 ןענַאגרָא-טכַאמ יד זַא ,הנכס עטנענַאמרעּפ יד טָארדעג "גָאט; םעד
 -רוזנעצ רעטסטכייל רעד ןופ דיירסיוא םעד רעטנוא ןסילש םיא ןלעװ
 ןופ טכיײװעגּפָא טינ גנוטייצ יד טָאה םעד ףיוא טקוקעג טינ .הריבע
 ריא טקיסעמעג טינ ןוא טנכיײצעגנָא ךיז טָאה יז סָאװ ,עיניל רעד
 ןסָאלשעג גנוטייצ יד זיא גָאט ןסיוועג ַא ןעוו .טלַאטשעג עשירעפמעק
 ןוא "גָאט רעקיטניה, ףיוא ןעמָאנ ריא טרעדנעעג יז טָאה ,ןרָאװעג
 ףעניישרעד ריא ןעוועג ךישממ

 טינ זיא רעכלעוו ,ןיזיר ןמלז סָאװ ,זיא לרוג ןופ עינָאריא יד
 ןיא ןענַאגרָא-טכַאמ עשיליוּפ יד ךרוד ןרָאװעג טקיטכעדרַאפ לָאמניײא
 ןטלַאהעג ?ןטסיקלָאפ, ןוא "ןטסידנוב, ליפ ךרוד וליפא זיא ןוא םזינומָאק
 עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג זיא ,טסינומָאק רעטריקסַאמרַאפ ַא יװ ןרָאװעג
 ,ןענַאגרָא-טכַאמ עשיטעיווָאס יד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז סָאװ
 .1939 רעבמעטּפעס ןט-17 םעד טָאטש ןיא ןיירַא זיא ײמרַא עטיור יד ןעוו
 טנעה יד ןיא ןרָאװעג ןזיועגרעביא זיא טָאטש יד רעדייא ךָאנ ןוא
 ;רָאי ןבלעז ןופ רעבָאטקָא ןט-10 םעד עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןופ
 ףיוא ןָאגַאװ ןטריבמָאלּפרַאפ ַא ןיא ןריפוצסיורַא םיא ןזיװַאב ייז ןבָאה
 רע .עטריטסערַא עשיטילָאּפ ערעדנַא רעטרעדנוה טימ ןעמַאזוצ ,חרזמ
 םוצ ןרָאפרעד טינ ןענעז סָאװ ,עטלייצעג יד ןשיװצ ןעוועג רעבָא זיא
 ןענעז ,קצָאלָאּפ ןיא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןַאב יד ןעוו .שוריג ןופ טרָא
 םיאנוש עטסכעלרעפעג, יד ןרָאװעג טּפעלשעגסױרַא ןענָאגַאװ יד ןופ
 ןפיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ייז ןוא ?טכַאמ רעשירַאטעלָארּפ רעד ןופ
 .ןיזייר ןמלז ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ .טרָא

 םויגעלָאק-עיצקַאדער םוצ ןבָאה םויק ןייז ןופ ןרָאי עלַא ןופ ךשמ ןיא
 ןוא ,ענליוו ןיא ןטסילַאנרושז עשידיי עטסעב יד טרעהעג "גָאט, ןופ
 רעד יו טעברַאעג טייצ עסיוועג ַא טָאה רעכלעוו ,סּפוּפ ריאמ ייז ןשיווצ
 רעד -- רעגניז דרַאנרעב ; רָאטקַאדער-טכַאנ ןוא רַאטערקעס-עיצקַאדער
 לאומש :עשרַאװ ןיא "גָאט, ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעשירַאטנעמַאלרַאּפ
 רעכלעוו ,ןיקדירפ קיזייא :טנעדנַאּפסערָאק רעשיטילָאּפ -- רעיירד
 טָאה ןוא רעדילגטימ-עיצקַאדער עכעלרעניא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 קירבור-רָאמוה רעד רַאפ ןלַאירעטַאמ בור סָאד ןבירשעג םעד ץוח
 ןַא ןכַאמ טגעלפ --- יקסנַאלעטסַאק ןסינ :"ןצבק עילוה, לטיט ןרעטנוא

 ןופ ןוז רעד) ןיז יה לואש :עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןופ טכיזרעביא

 רעטעּפש יי בע עלַאקָאל רַאפ טנעדנָאּפסערָאק ןעוועג זיא (רָאטקַאדער

 ן ייז ןטיברַאפ וליפא טָאה ןוא ןרַאטנעמָאק עשיטילָאּפ ןבירשעג רע טָאה

 טּכיוה רעד -- ןהכ עקמָאיס .ןעלקיטרַא-טייל יד ןביירש םייב רעטָאפ
 ןוא א ַא רעייז ןעוועג זיא רע .גנוטייצ רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק
 -עיצַאמרָאפניא וצ ןייגרעד טגעלפ ןוא טסילַאנרושז רענעטָארעג
 ַאנרושז עשידיי רַאפ ןסָאלשעג ןעוװעג ייז ןענעז ללכ ךרדב סָאװ
 טרַא עירעס ןייז טימ עיצַאסנעס ַא ןפורעגסיױרַא רע טָאה טייצ רעניײז
 רע טָאה ןביירשוצנָא ייז ידכ סָאװ ,רענייגיצ יד ןופ ןבעל ןגעוו
 .הציחמ רעייז ןיא ןענופעג ךיז םישדח

 ןבָאה רעדילגטימ-עיצקַאדער ןוא ןטנעדנָאּפסערָאק עליבַאטס יד ץוח
 "דנוב, ןופ רעוט םירמאמ עשיטסיצילבוּפ טכעלטנפערַאפ ?גָאט, ןיא
 -ןַאלּפַאק ,דַאבַאש חמצ ר"ד יו ,ללכב רעגַאל ןשיטסישידִיי ןקניל ןופ ןוא
 ךיוא יוװ ,ווָאכינרעשט טַאקָאװדַא ,רעביירש רעינישזניא ,יקסנַאלּפַאק
 רעשידיי רעד ןופ שארב ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,רעיצרעד ןוא רערעל
 .ץענ-לוש

 ןופ רעביירש יד ייס ןוא "גָאט; ןופ רעטעברַא עליבַאטס יד ייס
 ןוא עלערוטלוק ַא יװ גנוטייצ ןיא טעברַא רעייז ןטלַאהעג ןבָאה ,ןסיורד
 רעקיטכיוו ַא יז רַאפ ןעוועג זיא גנוטייצ יד .תוחילש עכעלטפַאשלעזעג
 -סקלָאפ יד רַאפ ןעעדיא עשיטסילַאיצָאס ערעייז ןעגנערב וצ רישכמ
 עכעלטפַאשטריוװ רעטנענַאמרעּפ ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןסַאמ
 עטלַא ערַיא ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג זיא טָאטש יד סָאװ םעד בילוצ ,טיונ
 יד בילוצ ךיוא יוװ ,עטיל ןוא דנַאלסור טימ ןעגנודניברַאפ עשימָאנָאקע
 ןגעק גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ סענַאקיש
 .לדנַאה ןשידיי

 רעד יװ שיטַאמַארד רעקינייו טינ ןעוועג זיא ?גָאט, ןופ ףוס רעד
 ןט-17 ןופ טכַאנ רעד ןיא .ןיזייר ןמלז רָאטקַאדער-טּפיױה ןייז ןופ ףוס
 ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה ןקנַאט עשיטעיווָאס יד ןעוו ,1929 רעבמעטּפעס
 יד ןיא עידעגַארט ענעגייא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,טָאטש רעד רעטניה
 -עיצקַאדער יד .סַאגיַאקסנַאדג ףיוא ןרעמיצ-עיצקַאדער ענעדיײשַאב
 ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ךָאי םעד ןגָארטעג ןעמַאזוצ ןבָאה עכלעוו ,םירבח
 ףיוא ןעעדיא עשירעריפרַאפ ןוא עשלַאפ ערעייז ןטַײרּפשרַאפ וצ ידכ
 ןטסינומָאק יד :ןעייווצ ףיוא ןטלָאּפשעג ךיז ןבָאה ,סַאג רעשידיי רעד
 ןגיוא יד רַאפ ןטלַאהַאבסיוא טַאהעג טציא זיב ןבָאה עכלעוו ,ייז ןשיווצ

 ןביוהעגפיוא ןבָאה ,טייקיטעט עלַאגעלמוא רעייז םירבח-סטעברַא יד ןופ
 -הכרב ַא טימ ַײמרַא עטיור יד ןסירגַאב וצ טרעדָאפעג ןוא ּפָאק םעד
 ךליהּפָא רעד .ןָאט וצ סָאד טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ןטסידנוב יד .לקיטרַא
 -עגנייא ןבָאה ןקנַאט יד ןופ שיורעג רעד ןוא ןסיירפיוא-עבמָאב יד ןופ
 ןענעז ןרעמיצ יד ןיא קינייװעניא רעבָא ,חוכיוו ןקידמערַאיל םעד טליטש
 ַא וצ ןעגנַאגרעד טעמכ זיא'ס ןוא טזיורבעגפיוא ןעוועג רעטימעג יד
 גנוטייצ יד ןוא ןטסינומָאק-יטנַא יד טגיזעג ןבָאה ףוס םוצ .געלשעג
 רעטעּפש געט ייווצ .תועידי טייז ַא טימ זיולב סנגרָאמוצ ןענישרעד זיא
 לשומ ןשיטָאטש ןופ לעפַאב ַא טימ ןטסינומָאק יד ןעמוקעג ןענעז
 טריטסערַא זיא גָאט ןבלעזמעד .טנעה ערעייז ןיא גנוטייצ יד ןבעגוצרעביא



 רַאזַאל היח

 ןרָאטקַאדער עיינ יד ךיוא רעבָא .לואש ןוז ןייז ןוא ןיזייר ןמלז ןרָאװעג = :. ישיר
 יד דצמ תוספורטופא רעד ןופ ןסָאנעג טינ גנַאל ןבָאה גנוטייצ רעד ןופ עננקעהטרקד גאטס קילנמוא-ףוש !

 ןופ ףוס םוצ ןיוש ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ יד .רעשרעה עיינ סעוטסקע א אי סיר 20 ==
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 .טָאטש ןיא טפַאשרעה רעשיטעיווָאס ןופ ךָאװ רעטשרע רעד

 *ַאידַאר רענליוו,
 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה "ָאידַאר רענליוו, גנוטייצ-טנווָא יד

 עבַאגסױא רענליו ַא ןעועג שיטקַאפ זיא סָאד .1930 רַאונַאי ןט"פ
 םכסה ַא טיול ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,ָאידַאר רעװעשרַאװ; ןופ
 ןוא רעבעגסױרַא םעד ןוא עשרַאװ ןיא גנוטייל-סגנוטייצ רעד ןשיווצ
 ןטלעטשטסעפ ןטיול .שטיװָאלעּפַאק םייח ענליו ןיא רעטײרּפשרַאפ
 עכעלטע ענליוו ןייק גוצ-סערּפסקע ןטימ ןרָאװעג טכַארבעג ןענעז רדס
 ַא ןוא טייז עטצעל יד רעבָא ?ָאידַאר רעװעשרַאװ; ןופ ןרעמונ טנזיוט
 ןופ תושר ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ןענעז טייז רעטשרע רעד ןופ טפלעה
 עטצעל יד טימ טליפעגסיוא ייז טָאה עכלעוו ,עיצקַאדער רענליוו רעד
 -רַאפ טנעקעג ןבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא עצרוק ןוא תועידי עלַאקָאל ,סעיינ
 .רענעיײל רענליוו םעד ןריסערעטניא

 ןייז וצ ןעזעגסיוא הליחתכל טָאה סָאװ ,וּורּפ רעקיזָאד רעד
 -רעװעשרַאװ יד טָאה ךיג רָאג ןוא טקיטכערַאב ךיז טָאה טריצילּפמָאק
 3000 בורק :רענעיל להק ןטיירב ַא ןברָאװרעד ךיז גנוטייצ רענליוו
 יד .םיתבש-ברע יד ןיא 4000 ןוא געטנכָאװ יד ןיא ןרַאלּפמעזקע
 ןוא טריגַאדער ןענעז סָאװ ,ןטייז עכעלרעניא יד ןשיװצ גנודניברַאפ
 רעלַאקָאל ןוא ,טָאטשטּפױה רעד ןופ ןטסילַאנרושז ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג
 עיינ יד ןוא רענעייל רענליוו םעד ןרָאװעג ןלעפעג זיא ,עיצַאמרָאפניא
 גנוטייצ-טנוװָא רערעלוּפָאּפ רעד טימ ןרירוקנָאק ןביוהעגנָא טָאה גנוטייצ
 ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ-טנווָא ייוצ יד .?רעירוק-טנווָא;
 ןופ ןענַײשרעד ןטַימ ןבָאה ,טנעה עשיאייטרַאּפמוא ןוא עטַאוװירּפ ןיא
 :טיניל ערָאלק ַא ךיז רַאפ טריז:לַאטסלרקסױא גנוטייצ-ץנערוקנָאק רעד
 ןוא רעגַאל ןשיטסישידיי םוצ טגיונעג רעמ טָאה "רעירוק-טנוװָאא רעד
 .רוביצ ןשיטסינויצ םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה ?ָאידַארא רעד

 שמ ןיא ?ָאידַאר רענליוא רעד טַאהעג טָאה ןרָאטקַאדער יירד
 בייל ןוא לעּפַא קחצי ,קעלַא והילא ר"ד :םויק ןייז ןופ רָאי ןיינ ןופ
 ,יקצולַאשז .א טעברַאעג ךיוא טָאה עיצקַאדער רענליוו רעד ןיא .יקצָאטס
 םייח ,רעבעגסױרַא רעד .םינינע עלַאקָאל רַאפ טנעדנָאּפסערָאק ַא יװ
 ,1934 רָאי ןיא לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע זיא רעכלעוו ,שטיװָאלעּפַאק
 .דנַאל ןופ תועידי ןוא ןצנעדנָאּפסערָאק ןקיש טגעלפ

 ןיא ןעוועג *ָאידַאר רענליווק רעד זיא רָאי ייוצ עטשרע יד ןיא
 ןטייקירעװש יד בילוצ ,1922 ןיא רעבָא ,שטיװָאלעּפַאק םייח ןופ ץיזַאב

 יד ןטײרּפשרַאפ םייב "רעירוק-טנווָא, גנוטייצ-ץנערוקנָאק רעד דצמ 'ט :
 ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז רע טָאה ,תועדומ ןעמוקַאב םייב ןוא גנוטייצ עלה עט

 ,עזַאב רעוויטַארעּפָאָאק ַא ףיוא טריזינַאגרָא ךיז טָאה יז ןוא גנוטייצ ןייז :
 .גנוטייל רעװעשרַאו רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא

 תואטיגה ימחול תיב ןיא ענליוו לַאז ןיא עסערּפ רעד ןופ טנַאװ



 ענליוו ןיא עסערפ עשיערבעה ןוא עשידיי

 ןיא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא *ָאידַאר רענליוו, ןופ ןעניישרעד סָאד
 ערעדנַא יד תעב .1929 רעבמעטּפעס ןט-1 םעד ךורבסיוא-המחלמ ןופ גָאט
 ןזיב ןרעמונ ענלצנייא ןבעגוצסױרַא ןזיװַאב ןבָאה ןעגנוטייצ עלַאקָאל
 רענליוא רעד טָאה ,טָאטש ןיא ײמרַא רעטױר רעד ןופ טירטנײרַא
 עיצַאקינומָאק יד ןסייררעביא ןבילוצ ןָאט טנָאקעג טינ סָאד יָאידַאר
 םייב קיגנעהּפָא ןעוועג זיא יז ןענַאװ ןופ ,עשרַאװ ןוא ענליוו ןשיווצ
 .ןטייז עכעלרעניא יד ןעמוקַאב

 "רעירוק-טנווָא;

 -עג זיא ,גנוטייצ-טנװָא עקיגנעהּפָאמוא ןַא ,"רעירוק-טנוװָאפ רעד
 ןרהא רעמיטנגייא-יירעקורד ןוא רעבעגסיױרַא ןכרוד ןרָאװעג טעדנירג
 עקידלרוג עלַא טימ ,ןרָאי-המחלמ יד ןיא רעבָא ,1916 יא לַאטנעזָאר
 טָאה ,ענליו עשידיי יד טבעלעגרעביא טָאה סע סָאװ ןעגנולדנַאװמוא
 עכעלגעט עקירעביא יד יװ ױזַא ןוא ,ןטלַאהעגסיוא טינ גנַאל גנוטייצ יד
 טָאה גנוטייצ יד ןעוו .עניב רעד ןופ ּפָארַא ךיג רָאג יז זיא ןעגנוטייצ
 החפשמ רעד ןופ גַאלרַאפ ןיא ,1922 ןיא גנוניישרעד ריא טיינַאב
 ןיא יז טָאה ,יקסנעזדָארג .י .א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןוא לַאטנעזָאר
 זיא סָאװ ,רענעײל להק ַא םערוטש טימ טרעבָארעד הפוקת רעצרוק ַא
 ןכעלטּפַאשלעזעג ןטיול ייס ןוא לָאצ יועד טול ייס זָאלסנעדעצערּפ ןעוועג
 .טינשרעווק

 ,רעטעברַא ,רחוס רעד :עלַא טנעיילעג ןבָאה "רעירוק-טנווָא, םעד
 טרַאװעג קידלודעגמוא ןבָאה עלַא ןופ רעמ ןוא ,גנוי ןוא טלַא ,תיבה-לעב
 -יפ יד ,סעטסָאבעלַאב-זיוה -- ןימ "ןכַאװש, ןופ רעטכעט יד םיא ףיוא
 ,קירבַאפ ןוא טַאטשרַאװ ןופ סנירעטעברַא ,קרַאמ ןפיוא סעקרעש
 טנעקעג טָאה סָאװ ,יורפ עשידיי עדעי ,רוציקב -- סנירעפיוקרַאפ
 -פישעד םייב ףליה ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה סָאװ יד וליפא ןוא ,ןענעייל
 סנירענעייל עטסיירט יד ןעװעג ןענעז ,תויתוא עקיטנַאקריפ יד ןריר
 טקורדעג טרָאד ךיז טָאה סָאװ ,"ןַאמָאר , ןבילוצ גנוטייצ-טנוװָא רעד ןופ
 .םיכשמה ןיא

 ךיז "רעירוק-טנװָאא רעד טגעלפ םימעט-סטײקמַאזרָאּפש בילוצ
 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ "ןענַאמָאר, יד ןקורדוצרעביא ןייז גהונ
 טלָאצעג ןָא וליפא לָאמטפָא ןוא לָאצּפָא ןשילָאבמיס ַא רַאפ עקירעמַא
 רעד ןופ ןבעל ןרַאפ םיכשמה ןיא רופיס ַא ןופ תובישח רעד ןגעוו .ללכב

 : טקַאפ רעקידנגלָאפ ןגָאז תודע ןָאק ,גנוטייצ

 ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש זיא טלעוו רעד ףיוא עסערּפ עשידיי יד

 רַאפ ןטלַאהעג טינ טָאה יז סָאװ ,םעד בילוצ גנוריגער רעשיליוּפ רעד

 עיצקַאער סלַא .רעגריב עשידיי עריא ןופ ןבעל סָאד ןקידייטרַאפ וצ קיטיונ
 עשידיי ןעגנערב וצ ןטָאברַאפ גנוריגער עשיליוּפ יד טָאה םעד ףיוא
 -רַאפ "רעירוק-טנוװָא; רעד טָאה טייצ רענעי וצ .דנַאלסיוא ןופ ןעגנוטייצ
 רעדַאנַאק, ןופ ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא סָאװ ,ןַאמָאר ַא טכעלטנפע

 -טנווָא, ןופ רָאטקַאדער רעד .לָאערטנָאמ ןיא גנוטייצ עשידיי ַא ,"רעלדָא
 ענייז ןבעג וצ בייוחמ זיא רע זַא ,טסּוװעג טָאה ,יקסנעזדָארג ,"רעירוק

 ןפורעגפיונוצ טָאה רע .זיירּפ ןדעי רַאפ "ןַאמָאר, ןופ ךשמה םעד רענעייל
 ןופ רענייק רעבָא ,גנוטַארַאב רעדנעגנירד ַא ףיוא םירבח-עיצקַאדער יד
 -עגפיוא זיא .רעטנָאלּפ ןופ ןײגוצסױרַא ױזַא יו טסּוװעג טינ טָאה יז
 ןוא ,לעקרעט ןעוועג זיא ןעמָאנ ןַײז ,סרעצעז יד ןופ רענייא ןענַאטש
 םעד ןביירשוצנָא ךיז ףיוא ןעמענ וצ טיירג זיא רע זַא ,טלײטעגטימ טָאה
 ןבירשעגנָא רע טָאה ןהעש עטלייצעג ןיא .השעמה-רופיס ןופ ףוס
 ןופ ןטלַאטשעג עלַא "טצעזעגפיורַא טָאה רע .לטיּפַאק-סולש םעד
 ןוא ,םי ןשימרוטש ןפיוא "טריפעגסיורַא; ייז טָאה ,ףיש ַא ףיוא "ןַאמָאר;
 ןופ ןדלעה יד טימ ןעמַאזוצ ,ןשינעפיט יד ןיא ןעקנורטרעד ...ןעמעלַא
 סנגרָאמוצ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא ףוס רעשיגַארט רעד ."ןַאמָאר;
 ןַא ןלַאפ טזָאלעג טָאה רעבייו רענליוו יד ןוא ?רעירוק-טנוװָא, ןיא
 עטבילַאב ערעיײז ןופ לרוג ןכעלקילגמוא ןבילוצ רערט עקיטכירפיוא
 : .ןדלעה

 "רעירוק-טנוװָאא רעד זַא ,ןעניימ וצ תועט ַא ןעוועג רעבָא טלָאװ סע
 -ןוא-גנונַאּפש יד קנַאדַא טײקרעלוּפָאּפ רעסיורג ןייז וצ ןעוועג הכוז טָאה
 ןיא .םיכשמה ןיא ןכעלטנפערַאפ טגעלפ רע סָאװ ,ןעגנולייצרעד-עביל
 ןפיוא גנוכיירגרעד עקיזָאד יד ןביירשוצ ןעמ ףרַאד ייר רעטשרע רעד
 ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסנעזדָארג .י א רָאטקַאדער ןייז ןופ ןובשח
 יקסנעזדָארג .י .א .דָאנעג סטָאג ןופ טסילַאנרושז רעטריטנלַאַאט
 רזוע-םייח 'ר ןואגה ברה ןופ ןוז"רעדורב רעד ןעװעג זיא רעכלעוו
 רעד ןיא רעבָא ,םכח-דימלת רעקיניזפרַאש ַא ןעוועג זיא ,יקסנעזדָארג
 ןזָאלרַאפ טָאה ,"תוסרוקיפא, וצ תויטנ ןזיװעגסױרַא רע טָאה טנגוי
 טרעטנענרעד ךיז טָאה ,םידומיל עכעלטלעוו ןבעגעגּפָא ךיז ןוא הבישי יד
 -רעטעברַא ןיא ןביירש ןביוהעגנָא ןוא טנגוי רעטמיטשעג-קניל רעד וצ
 .ןעגנוטייצ

 טרעדנַאװעג רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 .דנַאלסור ףיט ןיא םיטילפ ערעדנַא רעטנזיוט רעקילדנעצ טימ ןעמַאזוצ
 ןעמוקעגנָא רע זיא "בשומה םוחּת; ןופ הריזג יד ןרָאװעג לטב זיא'ס ןעוו
 -ירַא :קילגמוא רעװש ַא טריסַאּפ םיא טימ טָאה טרָאד .עװקסָאמ ןייק
 ןלַאפעגרעטנורַא ןוא טשטילגעגסיוא ךיז רע טָאה סַאג יד קידנעייגרעב
 עדייב ןיא ןרָאװעג ןפָארטעג זיא רע .ײװמַארט ַא ןופ רעדער יד רעטנוא
 רעדָא סעילוק ןיא טקיטיונעג ךיז ןבעל ץנַאג ןייז רע טָאה ןַאד טניז ןוא סיפ
 -יירד ןוא רעטלּפָאד ַא ןעוועג רע זיא טציא .ךעלדער ףיוא לוטש ַא ןיא
 ךַאװש ןוא טלמַאטשעג רע טָאה טרובעג ןופ לייוו --- דילַאװניא רעכַאפ
 .טרעהעג

 .ענליו טָאטשמיײה ןייז וצ טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה ױזַא ןוא
 ַא טימ ןעקנָאשַאב רוטַאנ יד םיא טָאה םימומ ענייז עלַא רַאפ רעבָא
 זיא רע יו ךיילג .תופירח ןוא טייקיעפ רעשירעביירש רערַאבדעדנּוװ
 טגיילעגרָאפ לַאטנעזָאר רעבעגסורַא רעד םיא טָאה ענליוו ןיא ןעמוקעגנָא

 גנוטייצ-טנוװָא רעד ןופ עיצקַאדער יד טנעה ענייז ןיא ןעמענוצרעביא
 רעטסטײרּפשרַאפ רעד ןיא טלדנַאװרַאפ יז יקסנעזדָארג טָאה ךיג רָאג ןוא

 בור סָאד ןליפנָא ןילַא טגעלפ רע .הביבס ריא ןוא טָאטש ןיא גנוטייצ

 ןגעװ ןכערּפשעג .ןענָאטעילעּפ ,ןעלקיטרַא טימ גנוטייצ רעד ןופ ןטייז
 -סגטסיימוצ רעד ןעװעג זיא רע .סעיצקַאער-ץילב ןּוא אמויד-ינינע

 זיפ
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 יד ןשיװצ "רעקיטילָאּפ יד ןופ םיחוכיוו יד ןיא רעביירש רעטריטיצ
 עשיליוּפ עקיטרָא יד .ןזיירק-ץנעגילעטניא ןוא ןשטנעמ-סקלָאפ עטושפ
 ןעזעג םיא ןיא טָאה יז לייוו ,דייר ענייז ףיוא ןריגַאער טגעלפ עסערּפ
 ןופ הליהק רעשידיי רעד ןיא גנַאג-ןעקנַאדעג ןרַאפ רעטעמָארַאב םעד
 טכער יד רַאפ טפמעקעג רע טָאה רעדעפ רעפרַאש ןייז טימ .טָאטש
 ךיז ןופ ןָאטעגסױא טָאה רע סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ .ןדִיי יד ןופ
 ןייז ןופ סורדרַאפ םוצ ,טנגוי רעד ןיא ךָאנ הרותה תווצמ ןופ לוע םעד
 זיא סָאװ ,הריזג יד טלדַאטעג ףרַאש רע טָאה ,ןואגה ברה םעד רעטעפ
 עכלעוו ,רָאטסירּפ יורפ ןיטַאטוּפעד-םייס רעד ךרוד ןרָאװעג טיירגעגוצ
 -ץעזעג ַא ןגָארטעגניײרַא "םייח ילעב רעצ, ןופ דיירסיוא ןרעטנוא ,טָאה
 ןפיוא ןטנעדוטס עשידיי יד ןעוו .הטיחש רעשידיי רעד ןגעק טקעיָארּפ
 -מָארגָאּפ שילױּפ יד טרעפטנעעגקירוצ ןבָאה טעטיסרעווינוא רענליוו
 רמאמ ַא טימ סױרַא רע זיא ,ייז ןופ םענייא טעגרהרעד ןוא סעקישטש
 סָאד ןבָאה סָאװ ,טנעה יד ןייז ןלָאז טשטנעבעג, :לטיט ןרעטנוא
 רעשיליוּפ רעד ייב סעכ ןדליוו ַא ןפורעגסיורַא טָאה לקיטרַא רעד ."ןָאטעג
 ןשיווצ ןופ ןזיירק עשידיי עסיוועג יַײב ךיוא יװ ,דנַאל ןצנַאג ןיא עסערּפ
 עקידנעטש יד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא .ןטסיטעפעד עלענָאיצידַארט יד
 ,עסערּפ רעשיליוּפ רעד דצמ ןפירגנָא יד ןוא רוזנעצ רעד טימ ןעגנובייר
 "רעירוק-טנווָאא רעד טָאה ,ןעלקיטרַא סיקסנעזדָארג ןופ טַאטלוזער ןיא
 ךיוא יוװ ,טרילוטיּפַאק טָאה ןליוּפ זיב ןעניישרעד וצ ןעוועג ךישממ
 ןשיוצ הפוקת רעד ןיא ךיוא ןענישרעד זיא גנוטייצ-טנווָא יד .םעדכָאנ
 טָאטשטּפױה יד ןעוועג זיא ענליוו תעב ,1940 ינוי ןוא 1929 רעבָאטקָא
 .עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןופ

 יד ןיא ןבױהעגנָא ךיז טָאה םוטנדיי רענליוו ןופ גנוטכינרַאפ יד
 ןענעז רעדרעמיָאּפַאטסעג יד .עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ ןכָאװ עטשרע
 טּפעלשעגסױרַא ןוא רעטייווצ רעד וצ בוטש רעשידיי ןייא ןופ ןעגנַאגעג
 רעייז טריקסַאמ םיחצור יד ןבָאה ךעלנייוועג יו .רענעמ יד ןטרָאד ןופ
 -סטעברַא וצ טריפעג ןרעװ רענעמ יד זַא ,טהנעטעג ןוא ןכערברַאפ
 ןופ גנערטשנָא-המחלמ ןיא "ןרעדילגנייא  ךיז ןלָאז ייז ידכ ,ןרעגַאל
 ןרָאװעג טריפעגּפָא טשרעוצ ןענעז סָאװ ,רענעמ יד .דנַאלשטיײד ןשירעגיז
 טכַאנייב ןרָאװעג ןעמונעגסיױרַא טרָאד ןופ ןענעז ,עמרוט רעקשיקול רעד ןיא
 ,טָאטש רעד רעטניה ,רַאנָאּפ דלַאװ םוצ ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןוא
 םענייק זיא געט ענעי ןיא .ןרָאװעג ןסָאשרעד עלַא ןענעז טרָאד ןוא
 ןוא דרָאמ-ןסַאמ ַאזַא ךעלגעמ זיא'ס זַא ,קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג טינ
 טריפעגקעװַא תמאב ןענעז רענעמ יד זַא ,ןביולג וצ טגיונעג ןבָאה עלַא
 ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא טָאטש ןיא ןעוו רעבָא .ןרעגַאל-סטעברַא ןיא ןרָאװעג
 ךיז טָאה ,"טעברַאק רעד וצ טריפעג טָאה ןעמ סָאװ ,עקינעי יד ןשיווצ זַא
 ןביוהעגנָא קפס רעד טָאה ,יקסנעזדָארג דילַאװניא רעד ןענופעג ךיוא
 ןגעק טומ ןצנַאג ןייז ןזיװעגסױרַא טָאה אפוג רע .רעצרעה יד ןעשזירג
 ןיײגפיורַא ןוא סעילוק יד ןעמענ ןסייהעג םיא טָאה ןעמ ןעוו .םיחצור יד
 ןייק וצ לגוסמ טינ זיא רע זַא טרעלקרעד רע טָאה ,ָאטױא-טסַאל ןפיוא
 .לוטש-דָאר ןייז ןופ ןריר טינ ךיז טעװ ןוא גנערטשנָא ןכעלרעּפרעק
 -טסַאל ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא חוכ טימ ןעמונעג םיא ןבָאה םיחצור יד
 םוצ ןעגנַאגעג זיא רע ױזַא יוו .הריד ןייז ןופ רעטצנעפ ןכרוד ָאטיוא

 רַאזַאל היח

 ןייק ןבילברַאפ טינ ןענעז סע לייוו ,ןסיוו טינ לָאמניײק רימ ןלעו רבק
 .דליב ןכעלרעדיוש ןקיזָאד ןופ היאר-ידע

 "סערּפסקע רענליוו,

 רעד -- גנוטייצ-טנוװָא עטירד ַא ןענישרעד ענליוו ןיא זיא 1923 ןיא
 זיא סָאד .סילייב המלש ןעוועג זיא רָאטקַאדער ןייז ."סערּפסקע רענליוו;
 "סערּפסקע; רעד .עיניל רעשיטילָאּפ ַא ןָא גנוטייצ-עיצַאסנעס ַא ןעוועג
 ןייז קנַאדַא ןעגנוטייצ-טנװָא עטלַא ייוצ יד טימ טרירוקנָאק טָאה
 בור סָאד סָאװ ,ןדיי רענליוו יד .10 טָאטשנָא ןשָארג 5 :זיירּפ ןקירעדינ
 רעד .האיצמ רעד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ,םינצבק ןעוועג ןענעז ייז ןופ
 ןעמיטשַאב םייב טרידיצעד לָאמטּפָא טָאה זיירּפ ןיא דישרעטנוא
 .ןפיוק וצ גנוטייצ עכלעוו

 "טנוזעגסקלָאפ,

 טפירשנכָאוװיײװצ ַא ןענישרעד ענליוו ןיא זיא ןרָאי ןופ ךשמ ןיא
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער ."טנוזעגסקלָאפ, נ"א ןיצידעמ רערעלוּפָאּפ רַאפ
 -סקלָאפע .ַאמרעקַאל לאומש -- רַאטערקעס-דער ,דַאבַאש חמצ ר"ד
 ."זָאט, טפַאשלעזעג רעד ךרוד ןבעגעגסיױרַא ןרָאװעג זיא "טנוזעג

 -ןטַארעטיל רעשידיי רעד
 ענליוו ןיא ןײארַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא

 א ןשטנעמ-ןעּפ עשידיי יד ןריזינַאגרָא וצ ווּורּפ רעטשרע רעד
 יצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב ,1916 רָאי ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא ענליוו
 קציב זיא ףסוי גיהנמ ןוא טסילַאנרושז רעשידנוב רעד ןעוועג זיא סָאד
 יז ןיא ןעמונעג טָאה רעכלעו ,(שטיװעלַאכימ .ב --- םינָאדװעסּפ)
 מוקעג זיא יקציבזיא .גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא וויטַאיציניא יד טנעה
 ,טסנידמייהעג ןשירַאצ ןרַאפ קידנפיולטנַא ,גרוברעטעּפ ןופ ענליוו ןייק
  סָאװ ,ןשטנעמ- טסייג עטליצעג יד ןשיװצ ןעוועג זיא רע ןוא

 עקינייוו יד ךקיטומרעד וצ ידכ הסלזלנאנהַא וצ ךיז קנַאדעג םעד ןביוה
 רעייז ןעיינַאב ןלָאז יז ,ענליוו ןיא ןבילברַאפ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ-טסייג
 ןוא רעטמערָארַאפ רעד תבוטל ,טייקיטעט עכעלטּפַאשלעזעג ןוא הריצי
 .הליהק רעטלמוטעצ

 ןוא ןטַארעטיל ,ןַאמ 15 טריּפורג ךיז םיא םורַא ןבָאה לכה-ךסב
 זיא יקציבזיא ףסוי .רעכיב-ןרעל ןעוועג רבחמ ןבָאה עכלעוו ,רעיצרעד
 טָאה רעטצעל רעד .רַאטערקעס -- םיובנעזָאר .י ןוא רעציזרָאפ ןעוועג
 ףיוא ןייארַאפ ןופ תושר ןיא 15 עקנַאילוהָאּפ ףיוא הריד ןייז טלעטשעג
 .ןשיוטסיוא-סגנוניימ ןוא ןפערטנעמַאזוצ

 -ָאיסעּפָארּפ ןייק טַאהעג טינ טָאה גנוריזינַאגרָא עטשרע עקיזָאד יד
 ליִנ ןטימ בולק-םירבח ןימ ַא יװ טנידעג רָאנ ,רעטקַארַאכ ןלענ



 ענליו ןץיא עסערפ עשיערבעה ןוא עשידיי

 רעשידיי רעד רַאפ טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןוא עקיטסייג ןגערוצנָא
 .ןעגנואיושנָא ןוא ןעגנומערטש עשיטילָאּפ יד ןופ דישרעטנוא ןָא ,הליהק

 ןייק ןבָאה ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ ףוס ןטימ ,1918 ןיא
 יז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ-טסייג יד ןופ ליפ טרעקעגקירוצ ךיז ענליו
 עדייב יײז .רעטייוו .א ןוא יקסנַא .ש ייז ןשיװצ ,1915 ןיא ןזָאלרַאפ
 זיא יקסנַא .ןייארַאפ ןופ םינינע יד טנעה ערעייז ןיא ןעמונעג ןבָאה
 יו רעטייוו .א ןוא רעציזרָאפױרע רעד יװ ןרָאװעג טלייוועגסיוא
 ןוא ןייארַאפ ןופ םירבח לָאצ יד ןגיטשעג זיא ךיג רָאג .רַאטערקעס
 רע טָאה תישאר .טוטַאטס ַא ןטעברַאוצסױא ןטָארטעגוצ זיא יקסנַא
 -טסעפ טָאה רע ןוא ןייארַאפ ןרַאפ םַאר עלענָאיצַאזינַאגרָא ןַא ןפַאשעג
 ןעמונעגנָא ןעק ןייארַאפ ןופ רבח סלַא זַא ,טוטַאטס ןייז ןיא טלעטשעג
 ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ רענייא ןיא טעברַא סָאװ ,טסילַאנרושז ַא ןרעוו
 רעדָא תירבע ןיא ךוב ןייא תוחפל טכטלטנפערַאפ טָאה סָאװ ,טַארעטיל ַא
 ןכַארּפש עדמערפ ןיא ןביירש סָאװ ,ןטַארעטיל עשידיי ךיוא יװ ,שידִיי
 עשידיי ףיױא רעבָא ,(שיסורסייו וליפא ןוא שטייד ,שיליוּפ ,שיסור)
 .סעמעט

 טָאה ןייארַאפ ןיא טייקיטעט סרעטייוו ןוא סיקסנַא ןופ הפוקת יד
 וצ ןזיװַאב ןבָאה ייז רעדייא ךָאנ .ןפוא ןשיגַארט ַא ףיוא טקידנערַאפ ךיז
 ,ןקיטעטשַאב םוצ טוטַאטס-ןייארַאפ םעד ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןעגנַאלרעד
 דנַאטשוצ-טנוזעג ןייז סָאװ ,יקסנַא .ענליוו ןיא טכַאמ יד ןטיבעג ךיז טָאה
 ,רעגנוה ןוא ןענייּפ-המחלמ יד תמחמ ןרעגרערַאפ וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 זיא רעכלעוו ,רעטייוו .א ןוא קצָאװטָא טרָארוק ןיא ןרָאפעגסױרַא זיא
 ןתעב סענַאגילוכ עשיליוּפ ןופ ןברק ַא ןלַאפעג זיא ,ענליוו ןיא ןבילברַאפ
 ,1919 לירּפַא ןופ םָארגָאּפ ןסיורג

 םייח ןוא ןיזייר ןמלז טימ שארב ןייארַאפ ןופ גנוטייל עיינ יד
 ןיא טייקיטעט יד ןריפ וצ ןסָאלשַאב טָאה ,רַאטערקעס סלַא ןיוועל
 רעקידרעירפ רעד ןעװעג רבחמ טָאה סע סָאװ ,טוטַאטס ןופ טסיײיג
 .רעציזרָאפ

 ןייארַאפ רעד טָאה ןיזייר ןמלז ןופ הפוקּת-סגנוריטמַא רעד תעב
 סע ןוא ,סעיצַאקילבוּפ ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעט עטיירב ַא טלקיװטנַא
 רענעי וצ ןבָאה ענליוו ןיא תויה ,טייצ רעקיטכיר רעד וצ ןעוועג זיא
 -תולג ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ןטַארעטיל ליפ טרירטנעצנָאק ךיז טייצ
 םעד טַאהעג ןוא ןקורדנייא טימ לופ ןעוועג ןענעז ייז ןוא ,דנַאלסור
 ןיא רענליוו יד וצ טעדנעוװעג ךיז טָאה ןייארַאפ רעד .ןּפַאש וצ ןליוו
 ןפיוא טָאה ליפ רעייז .טייקיטעט ןייז ןציטש וצ השקב רעד טימ עקירעמַא
 ענליו טזָאלרַאפ טָאה רעכלעוו ,רעגינ לאומש ןָאטעג חטש ןקיזָאד
 ןבעל ןקיטסייג ןיא ןרעדילגוצנייא ךיז ןזיוװַאב ןוא 1919 טסוגיוא ןיא
 -פיונוצ רע טָאה טיײצ רעצרוק רָאג ַא ןיא .קרָאי-וינ ןיא ןדיי יד ןופ
 םירבח ענייז וצ טלעג סָאד טקישעגרעבירַא ןוא רַאלָאד 500 טלמַאזעג
 .גַאלרַאפ ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,רעכיב יד ןשיװצ .ענליוו ןיא
 ןופ גָאטרָאי ןיא ןענישרעד -- "רעטייוו רפס; : ךיז ןעניפעג ןייארַאפ ןופ
 טָאה רעכלעוו ,קַאבלוק השמ ןופ גנולמַאז-רעדיל ַא :גנודרָאמרעד ןייז
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןוא ענליוו ןיא טניוװעג טייצ רענעי וצ ןיוש
 ףסוי ןופ ?עיצולָאװער עשיסור עסיורג יד; ;ןיײארַאפ ןיא רבח ַא יװ

 ןשידיי ןופ, :שטיװָאנַאלּפַאק ןד ןופ ןעגנולייצרעד רעדנעב ייווצ : רעקעב
 תודגא ןופ ךוב ַא ;יקסנול לקייח ןופ ?ָאטעג רענליוו ןופ, ןוא ?ָאטעג
 ןופ עירעס רעד ןופ תוישעמ-רעדניק ןעצ ןוא ,טדימשדלָאג .י ןופ
 .ןירעּפלַאה קלַאפ ןופ ,"לַאװק ןרעטיול

 רעד טָאה 25321921 םעד גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעד ףיוא

 ןייז סָאװ ,דנַאברַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ ַא יװ טרעלקרעד ךיז ןייארַאפ

 ןטַארעטיל יװ ייס ,םירבה ענייז ןופ טכער יד ןציש וצ זיא עבַאגפיוא

 ןפירַאט ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ ןענעז סע .ןטסילַאנרושז יװ ייס ןוא

 -ַאב ןענעז סָאװ ,ןטסילַאנרושז יד רַאפ ןעניול ןוא םירפוס-רכש רַאפ

 -טייצ ןוא עסערּפ רעכעלגעט רעד ןופ סעיצקַאדער יד ןיא טקיטפעש

 .ןטפירש

 טימ הפוקת רענעי ןיא ןגיטשעג זיא ןייארַאפ ןופ םירבח לָאצ יד

 טרעקעגקירוצ ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג-םיטילּפ רעדעי ןיא .שדוח ןדעי

 רעד .ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל לָאצ ַא ןעוװעג זיא ,דנַאלסור ןופ

 יז ןענעדרָאנײא ןופ םעלבָארּפ ןברַאה ןרַאפ ןענַאטשעג זיא ןייארַאפ

 ענעמוקעגקירוצ יד ןופ לייט ַא .הסנרּפ רעייז רַאפ ןגרָאז ןוא טעברַא ףיוא
 ןוא ,ןייארַאפ ןופ טיײקיטעט רעד וצ ןסָאלשעגנָא ךיג רָאג ךיז טָאה

 -דָארג .י .א טסילַאנרושז רעקידנצנעלג רעד ןעוועג זיא ייז ןופ שארב
 רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא יקסנעזדָארג .יקסנעז
 ַא ןלַאפעג זיא רע זיב -- ןַאד טניז ןוא ,1922 ןיא גנוריפנָא-ןייארַאפ
 ןעמונרַאפ רע טָאה -- תויח-ביור עשיצַאנ-שישטייד עדליוו יד ןופ ןברק
 ,רעציזרָאפ רעד יװ ןייארַאפ ןיא ןטמַא עכיוה ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא
 .גנוטייל רעד ןיא דילגטימ רעוויטקַא רעדָא רַאטערקעס

 ןעמוקעגפיוא ןענעז ןייארַאפ ןיא םירבח לָאצ רעד ןופ סקּוװ ןטימ

 סָאװ ,רעדילגטימ-ןייארַאפ יד .ןדָאב ןכעלנעזרעּפ ןפיוא תועד-יקוליח
 רענייא ןפיירגנָא ןביוהעגנָא ןבָאה ,ךיז ןשיװצ טגירקעצ ןעוועג ןענעז
 בצמ רעקיזָאד רעד .ןעגנוטייצ ערעייז ןופ ןטייז יד ףיוא ןרעדנַא םעד
 ןייארַאפ ןופ טייקיטעט יד טריזילַארַאּפ סָאמ רעקידנטיײדַאב ַא ןיא טָאה
 טרימרָאפ ךיז טָאה 1922 ףוס .גנוטלַאּפש ַא וצ טריפרעד טעמכ טָאה ןוא
 .ןָארטיצ בייל לאומש .ןיזייר ןמלז טימ שארב עפורג עלענָאיציזָאּפָא ןַא

 טמַא ןייז ןופ טרינגיזער טָאה ,רעציזרָאפ ןעװעג ןַאד זיא רעכלעוו

 רעוייטקַא וצ רעמ ןרעקקירוצ טינ ךיז טעװ רע זַא ,טליײטעגטימ ןוא

 .ןייארַאפ ןיא תיב-םולש ןרעוו טלעטשעגנייא טינ טעװ סע זיב טייקיטעט

 ןפורעגפיונוצ טפָא ןענעז םירבח יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא
 ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ףוס םוצ ןוא ,טַאטלװער ןָא רעבָא ,ןרָאװעג
 וצ עטיב ַא טימ עשרַאװ ןיא ןיײארַאפ-ןטַארעטיל םוצ ךיז ןדנעוו ןגעוו
 יד ןופ סולפנייא ןרעטנוא .םידדצ עטגירקעצ יד ןשיװצ ןעלטימרַאפ
 לָאמַאכָאנ ןריבורּפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא םירבח רעװעשרַאװ
 ןַא ףיוא ןוא סעיצקַארפ עטגירקעצ עדייב ןשיווצ סיר םעד ןרידיווקיל
 ,1923 לירּפַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ .,גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא
 ,םירבח 7 ףױא גנוטייל יד ןרעטיירבוצסיוא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא
 םירבח ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענעז גנוטייל רעיינ רעד וצ .4 טָאטשנַא
 ןָארטיצ .ל.ש ,טילַאש השמ -- סעיצקַארּפ עטגירקעצ עדייב ןופ

281 



2682 

 שטיוװוָאנַאלּפַאק ןד ,טדימשדלָאג .י .א ,ןיזייר הרש ,יקסנעזדָארג .י .א
 .ןיוועל םייח ןוא

 ַא ןיא ןענעז גנוטייל רעינ רעד ןופ גנוציז רעטשרע רעד ףיוא
 רעד יװ טילַאש השמ ןרָאװעג טלייועגסיוא גנומיטשּפָא רעמייהעג
 טקידנערַאפ ךיז טָאה סע .רַאטערקעס סלַא יקסנעזדָארג ןוא רעציזרָאפ
 ןטָארטעגוצ זיא ןייארַאפ רעד ןוא ןעיירעגירק ןוא םיכוסכס ןופ הפוקת יד
 ןענעז רעדיװ .טײקיטעט רעטיײינַאב ןייז וצ גנּוװש ןסיורג ַא טימ
 1923 ןיא זיולב .ןייארַאפ ןופ עבַאגסױא רעד ןיא רעכיב ןענישרעד
 -דָארג .י .א ןופ ןַאמָאר ַא :גַאלרַאפ ןייז ןיא רעכיב ריפ ןענישרעד ןענעז
 -ידיי רעד ןופ עטכישעג יד , ,ןיזייר הרש ןופ גנולמַאז-רעדיל ַא ,יקסנעז
 ןופ "געוו-ץיירק ןפיוא; ןַאמָאר רעד ןוא ,ןָארטיצ .ל.ש ןופ "עסערּפ רעש
 םעד טקרעמעגּפָא ןייארַאפ רעד טָאה רָאי ןבלעזמעד .יקצינַאװיא םהרבא
 רעד ןופ לַאז ןיא .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גָאטרָאי ןטסטרעדנוה
 עלופסקורדנייא ייוצ ןרָאװעג טנדרָאעגניא ןענעז עירָאטַאװרעסנָאק
 טנדרָאעגניא ךיוא זיא סע ןוא שינעעשעג יד ןקרעמוצּפָא ידכ ןטנוװָא
 .טלעוו ןקע עלַא ןופ ןעגנוטייצ עשידיי ןופ גנולעטשסיוא ןַא ןרָאװעג

 ןיא ,לַאקָאל םענעגייא ןַא ןיא רעבירַא ןייארַאפ רעד זיא 1924 ןיא
 ןופ רענייא .8 ַאקסנעליוו ףיוא ןרָאװעג ןעגנודעג זיא סָאװ הריד ַא
 ןרעמיצ עקירעביא יד ןוא רעמיצ-ןעייל ַא יו טנידעג טָאה ןרעמיצ יד
 -יטעט-רוטלוק ןוא רעכעלטפַאשלעזעג וצ ןרָאװעג טסַאּפעגוצ ןענעז
 עשירַארעטיל ןעמוקעגרָאפ ךָאװ עדעי ןענעז ןייארַאפ ןופ לַאקָאל ןיא .טייק
 ןופ םירבח יד רַאפ ןטָארטעגפיוא ןענעז סָאװ ,טסעג יד ןשיװצ .ןטנוװָא
 שטיװָאלַאגעס .ז ,שֵא םולש ןעוװעג ןענעז .ןרָאי ענעי ןיא ןייארַאפ
 .ןייבשריה ץרּפ ןוא

 טייקיטעט-רוטלוק ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעד טימ  ךיילגוצ
 ןלענָאיסעּפָארּפ ןפיוא ףמַאק ַא טריפעג ןייארַאפ ןופ גנוטייל יד טָאה
 ןוא טַאקָאװדַא רענליוו רעטנַאקַאב רעד זיא טיצ רענעי וצ .טיבעג
 ןייז וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ווָאכינרעשט ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג
 -סגנוטייל יד ןפלָאהעג ליפ טָאה רע .ןייארַאפ ןופ רעבעגטַאר רעשידירוי
 -ןייארַאפ יד ןופ טכער יד ןטיהּפָא רַאפ ףמַאק רעייז ןיא רעדילגטימ
 ,ןקיירטש ןרימַאלקָארּפ ןכָאנ ןוא ןייארַאפ ןופ קורד ןרעטנוא .םירבח
 ןבָאגוצ-בוט-םוי ןוא ןעגנורעסעבסיוא-ןיול ןרָאװעג טכיירגרעד ןענעז
 ."גָאט רעזדנוא, ןוא "דניירפ רעד; ןעגנוטייצ יד ןיא רעטעברַא יד רַאפ

 -דנַאל יד ןעמוקעגרָאפ ענליוו ןיא זיא 1927 ינוי טפלעה רעד ןיא
 ןטַאגעלעד 29 .ןלױּפ ןיא ןטסילַאנרושז עשידיי יד ןופ ץנערעפנָאק
 רעד וצ ענליוו ןייק ןעמוקעג ןענעז ןלױּפ ןיא טעטש בור סָאד ןופ
 םעד ןעוועג דבכמ ןעמ טָאה ץנערעפנָאק יד ןענעפערעד טימ .ץנערעפנָאק
 עקירעביא יד .ןָארטיצ .ל.ש ענליוו ןיא ןטסילַאנרושז יד ןופ ןַארעטעוװ
 ןמלז :ןטלַאהעג ןבָאה ןטַארעפער .טילַאש השמ טריפעג טָאה ןעגנוציז
 ;ליזימ ןמחנ רעביירש רעד :עסערּפ רעשידיי רעד ןגעװ -- ןיזייר
 -- טדימשדלָאג .י .א ;ןעמעלבָארּפ עלענָאיסעּפָארּפ ןגעוו -- ןיוועל םייח
 ןוא ןטַארעטיל יד ןשיװצ טײקיזָאלסטעברַא ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו
 ;ןענייארַאפ-ןטסילַאנרושז ןדנירג ןגעוו -- טילַאש השמ ;ןטסילַאנרושז

 רַאזַאל היח

 סקַאמ :עסערּפ רעשידיי רעד ןופ בצמ ןשידירוי ןגעוו -- רעיירד .ש
 .עסערּפ רעד ןיא גיילסיוא ןשידיי ןגעוו --- ךיירנייוו

 םוצ ןייארַאפ ןופ ןבעל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנודנעוו עקיטכיװ ַא
 טַאקידניס ןלענָאיסעפָארּפ םעד ןלײטּפָא ןטימ ,1927 רָאי ןופ ףוס

 טניז טָאה ןטסילַאנרושז יד ןופ ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעד .ןייארַאפ ןופ

 ןוא טפַאשרעּפרעק עקידנעטשבלעז ַא יװ טייקיטעט ַא טריפעג ןַאד

 רַאפ גרָאז יד ,םיכוסכס-סטעברַא ןיא לופיט םעד ךיז ףיוא ןעמונעג

 ןופ םינינע יד ןוא ןפירַאט ענעמונעגנָא יד טול ןיול ןקידנעטשנָא ןַא

 ןיארַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא -ןטַארעטיל רעד .קיטע רעלענָאיסעּפָארּפ

 -רוטלוק ןוא רעכעלטפַאשלעזעג טימ ןבעגעגּפָא רעמ טציא ךיז טָאה

 ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא ענליו ןיא זיא טייצ רענעי וצ .טייקיטעט

 ַא טלייוװעגסיוא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא ירד יד ןוא בולקיןעפ רעד

 ןיא טַאקידניס ןופ סעיצקַא יד ןשיװצ .גנוריפנָא-ךַאד עקידתופתושב
 ןעמָארגָאּפ יד ןגעק גנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ַא ךיוא ךיז טניפעג 1929 רָאי

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד טָאה 1930 ןיא .לארשי-ץרא ןיא רעבַארַא יד ןופ

 עידיסבוס-טלעג ַא ןעמיטשַאב וצ הליהק רעד ייב טלעוּפעגסיױא ןייארַאפ

 רַאפ הבציק ןוא ,ןשטנעמ-טסייג ןוא ןטַארעטיל עקיטפרעדַאבטיונ רַאפ
 ןריפוצכרוד טיירגעג ךיז טַאקידניס רעד טָאה רָאי םענעי ןיא .תונמלא
 טסילַאנרושז ןופ טיוט רעד רעבָא .םויק ןקירָאינעצ ןייז וצ ןעגנורעייפ
 רענעלּפ יד טכַאמעג טשינוצ טָאה ,ןָארטיצ בייל לאומש טַארעטיל ןוא
 .ןרָאװעג ןפורעגּפָא ןענעז ןעגנורעייפ יד ןוא

 ןכַאמרַאפ ןטימ טַאקידניס םעד ןפָארטעג טָאה סיזירק רערעווש ַא
 -עווש עלעיסנַאניפ בילוצ ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ-רעכיב ןסיורג םעד
 ןבילבעג זיא .,טריטָארקנַאב טָאה רעכלעוװ ,גַאלרַאפ רעד .ןטייקיר
 עלַא .ןשטנעמ-ןעּפ ךס ַא רַאפ סעמעיטנַאט ןוא םירפוס-רכש קידלוש
 ןעמוקַאב וצ טַאקידניס ןופ ןוא ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ ןעגנואימַאב
 ןטַארעטיל ןוא ןטסילַאנרושז עזָאלסטעברַא יד רַאפ גנוקיטפעשַאב
 ןיא ןוא ,ענליוו ןיא ןעגנוטייצ עכעלגעט עקידנריטסיזקע ריפ יד ןיא
 .ןטַאטלוזער ןייק ןבעגעג טינ ןבָאה ,ָא'וװיי יו סעיצוטיטסניא-רוטלוק
 ןבעל ַא ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענעז ןשטנעמ-ןעּפ רענליװו ךס ַא
 -כיילרַאפ סָאװטע ןבָאה סעיצקַא-ףליה עשיגרענע .רעגנוה ןוא טיונ ןופ
 .ןדייל ערעייז טרעט

 -ַאגרָא ךיז ענליוו ןיא ןטַארעטיל עשיערבעה יד ןבָאה 1931 ןיא
 ןעוועג זיא ןייארַאפ םענופ שאר-בשוי .ןייארַאפ םענעגייא ןַא ןיא טריזינ
 רעד ןופ רַאטערקעס :רעדיײנש לאלצב יכדרמ קדקדמ רעטנַאקַאב רעד
 -ַאב זיא גנוטלַאװרַאפ יד .רעדנעלדירפ ףסוי ןעוועג זיא גנוטלַאװרַאפ
 -עגפיוא זיא'ס .ןזח .א .ח ןוא שווירט .א .י ןופ ,ערעדנַא ןשיווצ ,ןענַאטש
 ןוא ןקידנריטסיזקע םוצ טייקירעהעגנָא רעטלּפָאד ןופ עגַארפ יד ןעמוק
 תויה זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא םיחוכיוו עגנַאל ךָאנ .טַאקידניס םעיינ
 -סעפָארּפ ַא יװ קיטעט טינ זיא טַאקידניס-ןטַארעטיל רעשיערבעה רעד
 ןטַאקידניס עדייב וצ טייקירעהעגנָא יד ךעלגעמ זיא ,ןייארַאפ עלענָאי
 םייח טכוזַאב ענליוו טָאה רָאי םענעי .טייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא
 -נדירפוצ טשרעהעג טָאה ןשירק עשירַארעטיל יד ןיא ןוא קילַאיב ןמחנ



 ענליוו ןיא עסערּפ עשיערבעה ןוא עשידיי

 עשידיי יד ןשיווצ תקולחמ יד ןרילוגער וצ ןזיוװַאב ןבָאה ייז סָאװ ,טייק
 .רעטכיד ןלַאנָאיצַאנ ןסיורג ןופ ךוזַאב ןרַאפ ןטַארעטיל עשיערבעה ןוא

 ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןענַאטשעג ןענעז ןרָאי רעקיסיירד עטשרע יד
 -טַארעטיל ןופ טייקיטעט רעטשטנעבעג ןוא רעטגייווצרַאפ-טיירב ַא
 עטסעפ יד .טַאקידניס-ןטסילַאנרושז ןופ ןוא ןייארַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא
 ןלייטרעד וצ טכעלגעמרעד ייז טָאה ןדנַאברַאפ עדייב יד ןופ עיציזָאּפ
 ןייז ןיא סָאװ ,"ףלא, עגיר ןיא ןייארַאפ-רעביירש ןשידיי םעד ףליה
 השמ טסילַאנרושז רענליו רעד טקילײטַאב ויטקַא ךיז טָאה גנודנירג
 ןשידיי ןופ שזיטסערּפ רעד .דנַאלטעל ןיא ךוזַאב ןייז תעב ,טילַאש
 עשיסורסייוו יד זַא ,טייוו ױזַא ףיוא ןגיטשעג זיא ןײארַאפ-ןטַארעטיל
 ַא יװ ןעמענניירַא ייז לָאז ןעמ ןטעבעג ןבָאה ענליו ןיא רעביירש
 ןפרַאוװצּפָא ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא גנוטייל יד .עיצקעס עקידנעטשבלעז
 -סגנודנירג םוצ ץַאזנגעק ןיא ןעווע2? זיא סָאד תויה .,גנודנעוו רעייז
 .טוטַאטס

 טָאה ןיײארַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל ןופ הפוקת-טכַארּפ יד
 סע ןעוװ ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה רעד ןיא טקידנערַאפ ךיז
 ןעיירעגירק עכעלנעזרעּפ ןוא תועד-יקולח ןעמוקעגפיוא רעדיוװ ןענעז
 טָאה ןייארַאפ רעד ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה סע .םירבח יד ןשיווצ
 עקיטייזנגעק ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג ןענעז ןענייארַאפ עדייב .ןטלָאּפשעג ךיז
 ַא ןעװעג זיא טַאטלװער רעד ןוא -- סעקימעלָאּפ ןוא ןעיירעגירק
 .קיטייצכיילג ןענייארַאפ עדייב ןופ טייקיטעט רעד ןיא עיצַאנגַאטס

 יד ןיא תיב-םולש טשרעהעג רעדיװ טָאה רָאי יירד עטצעל יד ןיא
 ענייז ןיא ןעמונעגפיוא טָאה ןייארַאפ רעד .ןשטנעמ-ןעּפ יד ןופ ןעייר
 ,ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עגנוי יד ןשיװצ ןופ תוחוכ עשירפ ןעייר
 ןעמונעגנָא ןענעז סע .ענליוו ןשידיי ןיא ןרָאװעג טקעלּפטנַא ןענעז סָאװ
 ןשיווצ ןוא "ענליוו-גנוי, עּפורג רעד ןופ רעדילגטימ יד םירבח יו זרָאװעג
 .ַא"א ףלָאװ רעזייל ,עדַארג ,יקסניגרעשטַאק ,,רעוועקצוס רעטכיד יד יז

 טיבעג ןפיוא טייקיטעט ןייז טיײנַאב ןייארַאפ רעד טָאה ןפ38 ןיא
 טָאה םויק ןייז ןופ גָאטרָאי ןטסקיצנַאװצ םוצ .רעכיב ןבעגסױרַא ןופ

 ןטַארעטעל עשידיי ןופ ךַאנָאמלַא ןַא ןבעגעגסױרַא ןייארַאפ רעד
 ד .טילַאש השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ענליוו ןיא ןטסילַאנרושז
 זיב טרעטנענרעד ךיז רָאי םענעי ןיא טָאה ןייארַאפ ןופ םירבח לָאצ
 ןופ רעטעברַא עלַא טריזינַאגרָא םיא ןיא ןעוװעג ןענעז סע וא 0
 רענעי וצ ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ עכעלגעט ףניפ יד ןיא סעיצקַאדער יד
 .רעטכיד ןוא ןטַארעטיל ךיוא יװ ,ענליוו ןיא ןענישרעד טייצ

 רעבמעטּפעס ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא רעד
 יד ןופ טײקיטעט רערַאברעדנּוװ רעד וצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה 9
 טָאה םוטנדיי רענליוו סָאד .ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל רענליוו
 ןשיזיפ ריא ןופ הניחב רעד ןופ רָאי ייווצ ןופ גנורעגנעלרַאפ ַא ןעמוקַאב
 עשיווטיל יד ןפַאש ןטימ ןוא ײמרַא רעטיור רעד ןופ םוקניײרַא ןטימ ,םויק
 טָאה עטיל ןעיירפ ןופ הפוקת רעצרוק רעד ןיא .קילבוּפער עשיטעיווָאס
 ,טיײקיטעט רעלערוטלוק ןוא רעקיטסיײג ַא וצ טכַאװרעד רעדיוו ענליוו
 סָאד רעבָא .םור ןוא טכַארּפ רעלופ ריא ןיא טקעלּפטנַא ךיז טָאה ןוא
 טָאה אטילד םילשורי רעכלעוו ןיא ,טיצ עצרוק ַא זיולב ןעוועג זיא
 ןופ םיטילפ רעטנזיוט יד רַאפ טלקמ-םוקמ רעקיליײװטיײצ ַא יו טנידעג
 עשיטסירעלטיה יד ךרוד ןרָאװעג טריּפוקָא ןענעז סָאװ ,טעטש עשיליוּפ יד
 ןטסילַאוטקעלעטניא רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ייז ןשיווצ ןוא ,סעדנַאב
 -ןטַארעטיל רעד ןוא טַאקידניס-ןטסילַאנרושז רעד .ןשטנעמדזעּפ ןוא
 חטש ןפיוא רקיעב טייקיטעט ַא טריפעג הפוקת רענעי ןיא ןבָאה ןייארַאפ
 םיטילּפ-םירבח ערעייז ףליה עקיטסייג ןוא עלעירעטַאמ ןלייטרעד ןופ
 ינוי ןט-15 םעד דנַאברַאפנטַאר םוצ עטיל ןופ סולשנָא ןטימ .ןליוּפ ןופ
 טַאקידניס ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ טייקיטעט יד טקידנערַאפ ךיז טָאה 0
 יד .ענליוו ןיא ןייארַאפ-ןטסילַאנרושז ןוא -ןטַארעטיל ןשידיי ןופ ןוא
 ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטייצ רעשידיי רעקיצנייא רעד ןופ רעטעברַא
 -המחלמ ןופ גָאט רעד --- 1941 ינוי ןט-22 ןזיב 1940 ינוי ןופ ענליוו ןיא
 רענליוו, רעד ,דנַאלסור-ןילַאטס ןוא דנַאלשטייד-רעלטיה ןשיווצ ךורבסיוא
 יז .ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןיא טקיטיונעג טינ ךיז ןבָאה -- ,"סעמע
 ןוא "ע; ןַא טימ טרָאװ סָאד קידנביירש ,"תמא, רעייז טײרּפשרַאפ ןבָאה
 ."ס, ַא טימ
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 ינסַאי ףלַאװ .א

 .רעגוא היעשי רעדנירג ןוא רַאטקַאדער -- ײטַאלבעגַאט רעזדַאל,
 .ץנעדנעט רעשיטסינויצ ַא טימ ,שיאייטרַאּפמוא

 ,1914 זיב ןענישרעד ,1908 ןיא טעדנירגעג
 ,1925 ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא רעדיוו

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ןרָאװעג טכַאמרַאפ
 -שיטסינויצ ַא טימ גנוטייצ ַא -- "טַאלבפקלַאפ רעיינ,

 .1923 ןיא טעדנירגעג ,ץנעדנעט רעשיטסילַאיצָאס
 ךורבסיוא ןכָאנ ןעניישרעד טרעהעגפיוא

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 ,גנוטייצגַאט ַא ןופ םרָאפ רעלַאמרָאנ ריא ןיא עסערּפ עשידיי יד
 ןיא ןעוו ,19023 רַאי ןיא גנַאג סגנולקיװטנַא ריא ןבױהעגנַא טַאה
 טנייה ,גרוברעטעּפ ןיא ,דנַאלסור ןופ טָאטשטּפױה רעקיטלָאמעד רעד
 רעד, גנוטייצ עכעלגעט יד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ,דַארגנינעל
 ןעמוקעגנָא ןליוּפ ןיא סרעטנעצ עשידיי יד ןיא זיא גנוטייצ יד ."דניירפ
 רעסיורג רעטשרע רעד תעב .געט 2--2 ןופ גנוקיטעּפשרַאפ ַא טימ
 טכַארבעג טָאה גָאט רעדעי ןעוו ,1905 רָאי ןיא ,עיצולָאװער רעשיסור
 טנָאקעג טינ ךיז רענעיל עשידיי יד ןבָאה ,ןשינעעשעג עיינ ךיז טימ
 ןיא זיא ןַאד ."דניירפ, ןופ םוקנָא ןטקיטעּפשרַאפ ןפיוא ןטרַאװרעד
 ןיא גנוטייצ עכעלגעט עשידיי עטשרע יד ןרָאװעג ןפַאשעג עשרַאװ
 רעד ןענישרעד זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ ."געוו רעד, ןליוּפ
 .םימי-תוכירא ןייק טַאהעג טינ טָאה סָאװ ,"ףַארגעלעט רעד, טַאלבגָאט

 ןייק .םענרַאפ ןטיירב ַא טימ גנוטייצ ַא ןעוועג זיא ?געוו רעד;
 בילוצ .רעגיײזַא 10 םורַא ,ןהעש-ןגרָאמ יד ןיא ןעמוקעגנָא יז זיא שזדָאל
 ןיא ןשינעעשעג יד טרָא ליפ ןבעגעגּפָא טָאה גנוטייצ יד סָאװ ,םעד
 --ניא םענעסקַאװעגסױא םעד ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי םעד
 לָאצ עסיורג ַא ןברָאװרעד ָאד יז טָאה ,שזדָאל ןיא רעטנעצ-עירטסוד
 .רענעייל

 ענעדישרַאפ ןענישרעד טַאהעג שזדָאל ןיא ןיוש ןענעז טייצ רענעי זיב
 רעד טָאה 1903--1901 ןרָאי יד ןיא .שידיי ןיא סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ

 שזדַאל ןיא עסערּפ עשידיי יד

 רעגוא היעשי
 רַאטקַאדער

 "טַאלבגַאט רעשזדַאל , ןופ

 -טייצ עטריגַאדער טוג ַא לַאגעלמוא ןבעגעגסױרַא "דנוב, ןופ טעטימָאק
 זיא 1900 רָאי ןיא .(ןרעמונ 3) ?קָאלג סטייהיירפ רעד, .נ.א טפירש
 קנַאדעג רעד; .נ.א לַאנרושז רעשיטסינויצ רעטשרע רעד ןענישרעד
 ןיא סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ ערעדנַא ךָאנ ןעוועג ןענעז סע ."ןויצ ןגעוו
 עשידיי סָאד; .נ .א טעברַא ןייז ןיא ,סקופ .ל.ח טנָאמרעד ייז ןגעוו .שידיי
 עבַאגסיוא רענַאקירעמַא רעד ןיא טכעלטנפערַאפ ,?שזדָאל עשירַארעטיל
 .(דנַאב רעטירד) "רבע ןטנעָאנ ןופ;

 רעװעשרַאװ עטנָאמרעד ןיוש יד ןוא סעבַאגסױא עשידָאירעּפ יד
 עקרַאטש ַא טַאהעג ןעניישרעד רעייז תעב ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ-גָאט
 סָאװ ,רענעייל-ןסַאמ םעד ןפַאשעג ןבָאה --- שזדָאל ןיא גנוטיײרּפשרַאפ
 רעסיורג רעד ןיא גנוטײצגָאט רעלַאקָאל רעד ףיוא טרַאװעג שממ טָאה
 רעביירש עשידיי יד טיירגעג ךיוא ךיז ןבָאה ױזַא .טָאטש-ליטסקעט



 שזדָאל ןיא עסערפ עשידיי יד

 היעשי טרָא ןבושח ַא ןעמונרַאפ טָאה ייז ןשיוװצ .ןטסיצילבוּפ ןוא
 .ןעגנוגייצרעביא עשיטסינויצ טימ טסיצילבוּפ רעטנענימָארּפ ַא ,רעגוא

 ,רעגוא היעשי טָאה ,ןילָאװ ,יקשאראה ןיא ,1873 רָאי ןיא ןריובעג
 ןיא טרידוטש ,גנואיצרעד עשידיי עשימייה ןייז ןעמוקַאב םוצ בָאגוצ ןיא
 -ַאנרושז ןייז .ןילרעב ןוא ,גרעבסגינעק ןיא ,ןטעטיסרעווינוא עשטייד
 עשטייד ןוא עשיערבעה ןיא ןביוהעגנָא רע טָאה טייקיטעט עשיטסיל
 -רעטעּפ ןיא רעטעברַאטימ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא ןוא ןטפירשטייצ
 רעטעדליבעג רעגנוי רעד זיא טייצ רענעי ןיא ."דניירפ רעד, רעגרוב
 -לָאמעד םעד טימ ןעמַאזוצ שזדָאל ןייק ןרָאװעג ןגָארטרַאפ טסילַאנרושז
 -נַאמ ןשיליוּפ, ןיא גנורעדנַאװניא רעשידיי ןופ םָארטש ןסיורג ןקיט
 ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג שזדָאל ןיא זיא רעגוא היעשי ."רעטסעשט
 ,"גנוטייצ רעשזדָאל עיונ, גנוטייצ-סלדנַאה רעשטייד רעלַארעביל רעד
 היעשי ןופ גנובערטש יד .רענעײל עשידיי ךיוא טַאהעג טָאה סָאװ
 יד ןיא .שזדָאל ןיא גנוטייצ עשידיי ַא ןפַאש וצ ןעװעג זיא רעגוא
 ןשיווצ גנוקידנעטשרַאפ ַא וצ ןעמוקעג זיא 1906 רָאי ןופ םישדח עטצעל
 ןוא -גנוטיײרּפשרַאפ-סגנוטייצ ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא ,ןַאמסַאק םהרבא
 ןופ ףיוקרַאפ םעד טַאהעג ךיוא טָאה סָאװ ,שזדָאל ןיא ָארויב-ןסנָאנַא
 ןופ רעציזַאב ,יקסרובמַאה לאונמע ,"טַאלבעגַאט סעשידיא; רעװעשרַאװ
 ןופ רענָאיּפ ַא ,םיובנענעט סהרבא ןוא יירעקורד רעשידיי רעסיורג ַא
 עכעלגעט ַא שזדָאל ןיא ןבעגסױרַא ןגעוו ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי
 ןוא ,רעגוא היעשי רָאטקַאדער סלַא ןטעברַאפ ןבָאה ייז .גנוטייצ
 עשידי עטשרע יד שזדָאל ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה 1907 רַאונַאי ןיא
 גנוטייצ רעד ןופ זיירּפ רעד ."ןטכירכַאנ רעשזדָאל; גנוטייצ עכעלגעט
 .עבטמ עשיסור עניילק ַא ,עקיּפָאק 1 ןעוועג זיא

 ַא יװ עבַאגפיוא ןייז ןעמונעג טסנרע רעייז טָאה רעגוא היעשי
 ענייז .שודָאל ןיא גנוטייצ רעכעלגעט רעטשרע רעד ןופ רָאטקַאדער
 ןשיטסיניצ-לַאנָאיצַאנ טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןענעז ןעלקיטרַא-טייל
 -יטלָאמעד רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןעוועג ךעלגעמ זיא סע לפיוו ,טלַאהניא
 ןיא רעטעברַאטימ סלַא ןדַאלעגנייא טָאה רעגוא .י .רוזנעצ רעשירַאצ רעק
 ןיא קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג) ,ןהכ יבצ -- רעביירש יד גנוטייצ רעד
 מ .א ,רעטומלרעּפ .א ,("סטרעוורָאפ, ןיא רעטעברַאטימ ַא ןעוועג ,8
 רעשזדָאל , יד טָאה רָאטקַאדער רעד .ערעדנַא ןוא ,סקַאז .ש ,יקסנַאנזָאּפ
 ןהכ יבצ .רעגייטש ןשיאעּפָארײא ןפיוא טלעטשעגקעװַא ?ןטכירכַאנ
 רעד ןיא .היבצ -- ןעמָאנױעּפ ןרעטנוא ןענָאטעילעפ ןבירשעג טָאה
 ווא םיכשמה ןיא ןענַאמָאר ןרָאװעג טקורדעג ךיוא ןענעז גנוטייצ
 ךיז טָאה "ןטכירכַאנ רעשזדָאל; יד ןיא .רעביירש עגנוי ןופ ןעגנולייצרעד
 טימ שזדָאל ןיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עשידיי סָאד טלגיּפשעגּפָא טיירב
 -טפַאשלעזעג-רוטלוק ןוא עשיּפָארטנַאליפ עשידיי יד ןופ טייקיטעט רעד
 זיא ןרעפיצ עטרילָארטנָאק-טינ טיול .ןטלַאטשנַא ןוא סעיצוטיטסניא עכעל
 .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 20 ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ גנוטייצ יד

 ביײהנָא ,גנוטייצ רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ רָאי ןטייווצ םעד ןיא
 "ןטכירכַאנ רעשזדָאל; ןיא טכעלטנפערַאפ םכילע םולש טָאה ,8
 גנוטייצ רעד ןופ גייטשפיוא עמַאס םעד תעב ןוא גנולייצרעד ַא סנייז
 ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא גנוטייצ יד .ףוס ריא ןעמוקעג זיא

 עג ךיוא טָאה רעכלעוו ,ןַאמסַאק םהרבא -- רעבעגסױרַא-טּפיוה םעד

 דיא; רעװעשרַאװ ןופ טנעגעגמוא ןוא שזדָאל ףיוא גנוטערטרַאפ יד
 ."טַאלבעגַאט

 -טּפױה רעד ןעװעג תועמשמ ,זיא רעכלעוו ,ןַאמסַאק םהרבא
 ןעמוקעגכרוד זיא "ןטכירכַאנ רעשזדָאל, יד ןופ טסיסנַאניפ ןוא סָאבעלַאב
 ןרַאפ ןוא *טַאלבעגַאט סעשידיא; רעװעשרַאװ ןוֿפ רעבעגסױרַא יד טימ
 -עקיּפָאק רעװעשרַאװ רעד ןופ ףיוקרַאפ-ןיילַא םעד ןעמוקַאב ןופ זיירּפ
 יד ןלעטשוצּפָא ןסָאלשַאב רע טָאה ,טנעגעגמוא ןוא שזדָאל ןיא גנוטייצ
 טָאה רעבעגסױרַא רעשירחוס רעד .שזדָאל ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע
 -טּפיױה םעד טימ ןוא םיפתוש ענייז טימ טקידנעטשרַאפ טינ וליפא ךיז
 ןט-7 ןופ טכַאנ רעד ןיא ,טכירעגמוא רָאנ ,רעטעברַאטימ ןוא רָאטקַאדער
 ןיא ןעמוקעג רע זיא (ליטס רעיינ רַאונַאיא רעט-12) 1908 רַאונַאי
 ןופ טייז רעטשרע רעד ףיוא "ּפָאק,-טּפיױה ַא ןבעגעגניײרַא ןוא יירעצעז
 ."רעמונ רעטצעלק -- "ןטכירכַאנ רעשזדָאל;

 רעשזדָאל, רעמונ ןטצעל ןופ טייז רעטשרע רעבלעז רעד ףיוא
 -רעביא רעד טימ רָאטקַאדער ןופ גנורעלקרעד ַא ןַארַאפ זיא ?ןטכירכַאנ
 טגָאז טרָאד ."גנורעקלעפַאב רעשידיי רעשזודָאל רעד וצ, :טפירש
 רענעגייא ןַא וצ שזדָאל ןיא רענעייל ןשידיי םעד טניווועגנייא יא ַא; : ךיז
 ןסַאמ עשידיי עטיירב יד ןופ ןסערעטניא יד טנידעג רָאי ַא ,גנוטייצ
 רעשידיי רענעגייא ןַא וצ שינעפרעדַאב ַא ןפַאשעג ןוא טעברַאעג רָאי ַא
 עריא גנורעקלעפַאב רעשזדָאל רעד טימ טבעלעגרעביא רָאי א ,גנוטייצ
 םיצולּפ ןוא סנגינעגרַאפ ןוא ןצרעמש עריא עלַא טימ ,ןדיירפ ןוא ןדייל
 7? גָאטיײװ ןרעקרַאטש ַא ךָאנ ןעמ ףרַאד -- ןבעל וצ ןרעהפיוא

 רעד ףיוא טגָאלקעג ךיז גנודנעוו ריא ןיא טָאה עיצקַאדער יד
 םעד טּפַאכרַאפ טָאה סָאװ ,'טַאלבגָאט; רעװעשרַאװ םענופ ץנערוקנָאק;
 ףעגנוטייצ עשידיי עלַא טמױרעגּפָא ןוא קרַאמ-רעזעל ןשידיי ןצנַאג
 םַאנסיוא ןַא רָאנ ןעוועג טייצ ַא ןופ ךשמ ןיא זיא ןעגנוטייצ עלַא יד ןופ
 ."ןטכירכַאנ רעשזדָאל, גנוטייצ רעזדנוא

 רעד טָא ןופ טסקעט רעלופ רעד ןטלַאהעגפיוא טינ ךיז טָאה סע
 רענעסָאלשעג רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןופ גנורעלקרעד רעקידריווקרעמ
 רעכלעוו ,יזרא-םיובנענעט םהרבא .גנוטייצ רעשידיי רעשזדָאל רעטשרע
 רעמונ ןטצעל ןופ עיפַארגָאטָאפ ַא טכַארבעג תונורכז ענייז ןיא טָאה
 ךָאנ; :ןבעגעגוצ טָאה ,"ןטכירכַאנ רעשזדָאל; טייז רעטשרע רעד ןופ
 ךימ (יירעצעז רעד ןופ) לַאנָאסרעּפ רעד טָאה ,ןײגקעװַא סנַאמסַאק
 טָאה םיובנענעט ."עיצקַאדער ןיא ןעמוק ףכית לָאז ךיא ,טרימרַאלַא
 ,שארב רעגוא היעשי רָאטקַאדער ןטימ ,רעטעברַאטימ יד טכַארבעגפיונוצ

 ק ַא ןיא טקינייארַאפ ךיז עלַא ןבַאה ,גנוטַארַאב רעצרוק ַא ךָאנ ןוא

 ענעגייא ןַא ןדנירג וצ ןטערטוצוצ ףכית ןסָאלשַאב ןוא וויטַארעּפַא
 ןבעגעגרעביא עקַאט זיא םעד ןגעװ .גנוטייצ עשידיי רעשזדָאל עיינ
 "גנורעקלעפַאב רעשידיי רעשזדָאל רעד וצ,, גנודנעוו רעד ןיא ןרָאװעג
 םיובנענעט .א .רעגוא היעשי רָאטקַאדער ןכרוד ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ

 עיצקַאדער ןופ גנודנעוו יד זַא ,ןבעגעגוצ ךוב-תונורכז ןייז ןיא טָאה

 ןלעטש יןטכירכַאנ רעשזדָאל; יד; : גנורעלקרעד ַאזַא ךיוא ןטלַאהטנַא טָאה

 טָאה גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ ץנעטסיזקע יד רָאנ ,ּפָא עקַאט ךיז
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 160 ןופ טלָאמעד) ,שזדָאל יו הליהק עסיורג ַאזַא זַא ,ןזיוװַאב ךעלטייד
 ."גנוטייצ עשידיי ענעגייא ןַא ןבָאה זומ ןוא ףרַאד (תושפנ טנזיוט

 -רעטַאמ רעד ייב ,רעטעברַאטימ ענייז טימ רעגוא היעשי רָאטקַאדער
 לאונמע רעמיטנגייא-יירעקורד ןוא םיובנענעט םהרבא ןופ ףליה רעלעי
 -כַאנ רעשזדָאל, יד ןכַאמרַאפ ןכָאנ םורַא געט 4 ןיא ןבָאה ,יקסרובמַאה
 רעשזדָאלא גנוטייצ רעד ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןבעגעגסיױרַא ?ןטכיר
 .?טַאלבעגַאט

 גנוקריוו ריא ןוא *טַאלבעגַאט רעשזדָאל; גנוטייצ יד

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב

 הפוקת עיינ ַא ןבױהעגנָא שיטקַאפ טָאה ,"טַאלבעגַאט רעשזדָאל;
 רָאטקַאדער ריא ךרוד זיא גנוטייצ יד .שזדָאל ןיא עסערּפ עשידיי רעד ןיא
 רעשיטסיצילבוּפ רעכיוה ַא ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא רעגוא היעשי
 ךיוא יו ,רענעײל ןסַאמ ןשידיי םעד ןברָאװרעד טָאה ןוא הגרדמ
 עשידיי ךיוא .שזדָאל ןיא ץנעגילעטניא עטמיטשעג-לַאנָאיצַאנ שידיי יד
 ןעגנוטייצ עשטייד יד טנעיילעג ןבָאה עכלעוו ,םירחוס ןוא ןטנַאקירבַאפ
 ענעמוקעג יד רקיעב ,?טַאלבעגַאט רעשזדָאל; ןופ רענעייל ןעוועג ןענעז
 טקיאורַאב ךיז טָאה שזדָאל יו םעד ךָאנ .דנַאלסורסייוו ןוא עטיל ןופ
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 ןופ ןדיי ןענעז ,1905 רָאי ןופ עיצולָאװער רענעלַאפעגכרוד רעד ךָאנ
 יסודניא-ליטסקעט רעד ןיא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןעמוקעג תומוקמ ענעי
 .תורישע ןעלמַאז ןוא הסנרּפ ןופ לַאװק ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,טָאטש-עירט

 "טַאלבעגַאט רעשזדָאל, ןופ סקּוװרעדַאנַאפ םוצ טקריוועגטימ ליפ
 טּפיוה סלַא רעגוא היעשי :גנוטייצ רעד ןיא תופתוש עיינ יד ךיוא טָאה
 -עגקעווַא-טוג ַא ןופ רעמיטנגייא רעד ,יקסרובמַאה לאונמע ,רָאטקַאדער
 ,ןטסינויצ יירד עלַא קידנעייז .םיובנענעט םהרבא ןוא ,יירעקורד רעטלעטש
 רָאטקַאדער ַא יו רעגוא .י .לַאעדיא ןַא ייז רַאפ ןרָאװעג גנוטייצ יד זיא
 גנוטייצ יד טָאה רע .טעברַא ןייז רַאפ טייקכעלגעמ עלופ יד טַאהעג טָאה
 ןיא טרינימָאד טָאה סָאװ ,רָאטקַאפ ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןיא טלדנַאוורַאפ
 ,גננלעטשנייא רעשיטסינויצ רעד ץָארט .ןבעל-ללכ ןשידיי רעשזדָאל
 טײקשיאייטרַאּפמוא עסיוועג ַא ןטלַאהעגפיוא *טַאלבעגַאט רעשזדָאל; טָאה

 טָאה רעגוא רָאטקַאדער .שזדָאל ןשידַיי ןופ טַאלב סָאד ןרָאװעג זיא ןוא
 ןבָאה טבלפו ,רעביַײרש עשידיי עלַא טעמכ רעטעברַאטימ סלַא ןגיוצעגוצ
 רָאנ טלָאמעד ןבָאה עכלעוו ,עגנוי יד .שזדָאל ןיא טבעלעג טלָאמעד
 ,שטיװָאלַאגעס .ז ,טאילפ .מ רעטכיד יד .,טנַאה ןיא ןעּפ יד ןעמונעג סָאװ
 ,םיובלּפע .ב ,גייוצרעבליז ןמלז רעלעטשטפירש יד ;יקצישָאדַאר .ה
 ןרהא .ןרעּפלַא ןרהא -- ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא --- ןוא םיובשריק .י
 ףןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא טעברַא רעד ןופ ףיולרַאפ ןיא זיא ןרעּפלַא
 זיא טנייה) *טַאלבעגַאט רעשזדָאל, ןופ רָאטקַאדער-עציוו רעד ןרָאװעג
 .(?לַאנרושז-ןגרַאמ-גַאט , רעקרַאי-וינ ןופ רַאטקַאדערטַימ רע

 רעקיַאזָארּפ ןוא ןטסיצילבוּפ ,רעלעטשטפירש עטסּוװַאב ןופ
 טכעלטנפערַאפ דָאירעּפ םענעי ןיא ?טַאלבעגַאט רעשזדָאל; ןיא ןבָאה
 קחצי ,רואינש ןמלז ,ןָאזעניד בקעי ,םכילע םולש -- ןעגנופַאש ערעייז
 רעשרָאפ ןוא רעלעטשטפירש רעשידיישיערבעה רעד .,ןָאסלענעצַאק
 .ערעדנַא ןוא ןינוב קחצי םייח דומלת ןופ

 יד רעביא עזייר ןייז תעב טָאה םכילע םולש ןעװ ,1908 ינוי ןיא
 ןפיוא רע טָאה ,שזדָאל ךיוא טכוזַאב ,דנַאלסור ןיא םיבושי עשידיי
 םעד טרעדנּוװַאב ,"טסנוק עשיטַאמַארד , טּפַאשלעזעג רעד ןיא טעקנַאב
 םיא טָאה'מ ןעוו ."טַאלבעגַאט רעשזדָאל; ןופ םוקפיוא ןקידריווקרעמ
 רעשזדָאלא ןרעמונ עטצעל יד טימ עטכישעג רעד ןגעוו טלייצרעד
 :טקירדעגסיוא ךיז רעגיײטש ןייז ףיוא םכילע םולש טָאה ,"ןטכירכַאנ
 א ץנַאט-םידש ןדליװ ןקידהנושמ ַאזַא טכַאנ ענעצנַאג ַא ןצנַאטוצּפָא;
 רָאנ ןענעז וצרעד טָא ,סעצקוס ןקידלַאװג ַאזַא טימ ןופרעד ןײגקעװַא
 ."םיקיזמ-סגנוטייצ רעשזדָאל עביל עניימ ,ריא יו עכלעזַא עקַאט קיאעפ

 -טנַא קרַאטש (1910--1908) טייצ רענעי ןיא ךיז טָאה עשרַאװ ןיא
 רעװעשרַאװ יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .ןזעװ-עסערּפ עשידיי סָאד טלקיוו
 ןיא גנוטַײרּפשרַאפ עקרַאטש ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי
 רעשזדָאלא ןופ עיציזָאּפ יד טרעטשעג טינ ןבָאה יז רעבָא ,שזדָאל
 זיא גנוטייצ יד .רענעיל ענַײז טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,"טַאלבעגַאט
 ַא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא ריא זיא ןכיג ןיא ןוא לַאמרָאנ ןענישרעד
 .ןבעל ןשיטילָאּפ-ךעלטּפַאשלעזעג ןשידיי רעשזדָאל ןיא לָאר עקיטכיוו

 עלרעסערג עלַא ןיא דנַאלסור ןיא זיא ,1911 בײהנָא ,1910 ףוס
 טיר ןופ ייליבוי רעקירעי-75 רעד ןרָאװעג טרעייפעג םיבושי עשידיי
 -ַאגרָא-רוטלוק עשידיי עקיטלָאמעד עלַא ןופ טעטימָאק ַא .םירפס רכומ
 םעד ןטיירגוצ ןיא .שזדָאל ןייק ןטעברַאפ "ןדייז; םעד טָאה סעיצַאזינ
 רעשזדָאל, סָאד ןעמונעג ל"יטנָא ןבושח רעיײז ַא טָאה םינּפ-תלבק
 טָאה גנוטייצ יד .שארב רעגוא היעשי רָאטקַאדער ןטימ "טַאלבעגַאט
 עדיז רעד זַא ,טליטעגטימ סעדָא ןופ העידי רעשיפַארגעלעט ַא ןיא
 ןוא עטַאד רעטמיטשַאב רעד ןיא טמוק רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 .גנורעייפ רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז ךעלנעזרעּפ טעוו

 טלמַאזרַאפ ךיז גָאט םעד ןיא ןבָאה העידי רעקיזָאד רעד קנַאדַא
 ןופ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי רעטנזיוט שזדָאל ןיא "לַאזקָאװ רעניוו; םורַא
 ךיז טָאה רע ןעװ .ןעמוקנָא סעלעדנעמ ףיוא טרַאװעג ןָא גָאטרַאּפ



 שזדָאל ןיא עסערפ עשידיי יד

 רעד ןיא ,עטערַאק רעטיירגעגוצ לעיצעּפס רעד ןיא טצעזעגניירַא
 בקעי רעלעטשטפירש יד ןוא רעטכַאט ,יורפ ןייז ןופ גנוטיײלגַאּב
 -עדנעמ יחי :ףורסיוא רעקיטכעמ ַא טָאה ,ןַאמשירפ דוד ןוא ןָאזעניד
 טכליהרַאפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עדייז רעד ןבעל לָאז -- !על
 רעשיערבעה ןוא רעשידיי רעד ןופ ןטסַאיוטנע עטסיירד .טפול יד
 יד ןיא ןײירַא ןילַא ןענעז ,דרעפ יד טנַאּפשעגסיױא ןבָאה רוטַארעטיל
 םעד זיב לַאזקָאװ ןופ ןדייז ןטימ עטערַאק יד טריפעג ןוא סעילבַאלַאה
 ַא רעביא ךלהמ ןשּפיה רָאג ַא -- ןענַאטשעגנייא זיא רע ּוװ ,לעטָאה
 .סַאג רעשזדָאל רענדַארַאּפ

 ןטעקנַאב יד ףיוא ,לַאז-טרעצנָאק ןסיורג ןיא גנורעייפ-ןסַאמ רעד ייב
 ןופ עיצקַאדער יד טָאה ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק רעשזדָאל יד ןיא
 יד ןשיװצ רעטרע עבושח רעיײז ןעמונרַאפ ?טַאלבעגַאט רעשזדָאל;
 טימ טנגעזעג ךיז ןָאגַאװ ןופ עלעדנעמ טָאה שזדָאל ןזָאלרַאפ ןתעב .טסעג
 ןייז ןיא .גוצ םורַא טלמַאזרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,םלוע ןסיורג םעד
 :טגָאזעג רע טָאה עדער-סגנונעגעזעג

 ןקירדוצסיוא בוח ןיימ רַאפ ךיוא ןוא קיטכיר רַאפ טלַאה ךיא;
 ,"טַאלבעגַאט רעשזדָאל, םעד ןַאגרָא ןקיטכיוו רעייא גנונעקרענָא ןיימ
 וצ ,טניירפ ןופ טנעה ןיא -- טנעה עיירט ןיא ךיז טניפעג רעכלעוו
 ויא ןייז ןיימ ןופ ףיולרַאפ ןיא ןדנובעגוצ ױזַא ךיז בָאה ךיא עכלעוו
 ."טָאטש רעייא

 -עגַאט רעשזדָאל,, גנוטייצ יד טָאה ,1912 ןיא ,רעטעּפש רָאי ַא טימ
 עשידיי עכעלטּפַאשלעזעג-שיטילָאּפ עקיטכיוו ייווצ ןיא טרינימָאד *טַאלב
 .טָאטש ןיא סעיצקַא

 'ר בר רעטמירַאב רעד ןרָאװעג רטפנ שזדָאל ןיא זיא 1912 בײהנָא
 רעשזדָאל רעד טימ טריפעגנָא רָאי 40 טָאה רעכלעוו ,לזיימ םייח והילא
 עשיטַאבעלַאב-שידיי יד ןבָאה ,לזיימ ברה ןופ הריטּפ רעד ךָאנ .הליהק
 טול ךעלביטש-םידיסח יד ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןזיירק
 ,(טַאטע) ןרעייטש-הליהק טלָאצעג ןוא סעיטסַאניד עשייבר ענעדישרַאפ יד
 טָאה םורַא ױזַא .בר םעיינ ַא ןופ ןלַאװ יד ייב ןעמיטש וצ טכער טַאהעג
 ןעוועג ךיוא זיא סָאװ ,ףמַאק-לַאװ רעשידיי ַא טרעקַאלפעגרעדנַאנופ ךיז
 ןשיטילָאּפ ןכעלטפַאשלעזעג-שידיי ןופ םרָאפ עלַאגעל עקיצניא יד
 .טייצ רענעי ןיא לגנַארעג

 רערעג יד ןענַאטשעג עיצקַא-לַאװ רעד ןיא ןענעז טייז ןייא ןופ
 ןטייווצ םוצ ."ךעלביטש; ןיא עטריזינַאגרָא טוג טלָאמעד ןיוש .םידיסח
 ןעגנַאגעג ךיוא ןענעז ייז טימ .םידיסח ערעדנַא עלַא טרעהעג ןבָאה דצ
 יד ןצעזַאב וצ טימַאב ךיז טלָאמעד ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןטסינויצ יד
 ןַא ןעשעג זיא ןלַאװ יד ייב .בר-טּפיוה ןופ טמַא םעד ןוא תוליהק
 "טַאלבעגַאט רעשזדָאל, רעשיטסינויצ רעד :גנוניישרעד עשילרעטסיוא
 ,םידיסח רערעג יד ןופ טַאדידנַאק ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה
 רעטעּפש ןוא ווָאכילעשז ןופ בר רעקילָאמַא ,ןַאמטסיײרט בייל רזעילא ברה
 עקינייא טימ ןעמַאזוצ ,ןעגנוריּפורג עשידיסח ערעדנַא יד .םָאדַאר ןופ
 -רעטעּפש ,ןַאמלעה השמ רעשיגרענע רעד ייז ןשיוװצ ,רעוט עשיטסינויצ
 םייס ןשיליוּפ ןופ טַאטוּפעד ,שזדאל ןיא "יחרזמ, ןופ רעריפ רעקיד
 -וצסיורַא ןטָארטעגוצ ןענעז -- טַארטָאטש רעשזדָאל ןופ רעדילגטימ ןּוא

 ברה .טַאדידנַאק רעייז רַאפ טריטיגַא טָאה סָאװ ,גנוטיײצגָאט ַא ןבעג
 .שילַאק ןופ ץישפיל

 רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןעװעג זיא ױזַא -- ?טַאלבנגרָאמ רעזדָאל;,
 ,1912 רָאי ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה -- ,גנוטייצ רעכעלגעט רעיינ
 .שזדָאל ןיא ןלַאװ-םינבר יד וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה ןעמ ןעוו

 ,בילטָאג עשוהי ר"ד שזדָאל ןיא טצעזַאב ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא
 ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא יװ ןרָאװעג טנַאקַאב רעטעּפש זיא רעכלעוו
 ןוא טסיצילבוּפ רעטבַאגַאב ןוא ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד
 םוידוטש ןייז טקידנערַאפ טַאהעג סָאװרָאנ ןַאד טָאה רע .רעקיטילָאּפ

 ינודקומ .א ר"ד

 רָאטקַאדער
 "טַאלבעגַאט רעשזדָאל , םענופ

 -טּפױה רעד .ירוי ר"ד לטיט םעד ןעמוקַאב ןוא ץייוש רעד ןיא
 ,ןַאמלעה השמ ,"טַאלבנגרָאמ רעשזדָאל, ןופ טסיסנַאניפ ןוא רָאטַאיציניא
 ןופ רָאטקַאדער רעד ןייז וצ בילטָאג ר"ד ןגנוי םעד ןדַאלעגנייא טָאה
 -סגנוטייצ ןופ טייוו ןעוועג טלָאמעד רעבָא זיא בילטָאג ר"ד .גנוטייצ רעד
 .ןזעוו

 רעבעגסױרַא יד ןבָאה רָאטקַאדער ןופ גַאלשרָאפ ןפיוא תועמשמ
 םינָאדװעסּפ ןרעטנוא טָאה רעכלעוו ,ינודקומ .א ר"ד טימ ןדנוברַאּפ ךיז
 ,לעּפָאק רעדנַאסקעלַא ןעמָאנ ןקיטכיר ןייז רעטנוא ךיוא ןוא ?ףילַאק.
 ."דניירפ, ןיא ןענָאטעילעּפ עקיניזפרַאש טייצ רענעי ןיא טכעלטנפערַאפ
 טָאה ינודקומ ר"ד .עשרַאװ ןיא ןענישרעד טלָאמעד ןיוש זיא סָאװ
 טגיילעגנייא , טָאה ןַאמלעה השמ זַא ,טנָאטַאב עקַאט תונורכז ענייז ןיא
 ךיא לייוו ,רָאטקַאדער ַא יװ ןרעװ ןדַאלעגנייא לָאז ךיא זַא, ,"ןטלעוו
 .רעדעפ עפרַאש ַא בָאה

 טמַא םעד ינודקומ ר"ד וצ ןבעגעגרעביא ןרעג טָאה בילטָאג ר"ד
 -קַאדער עדייב .ףליהעג ןייז ןבילבעג ןיילַא זיא ןוא רָאטקַאדער:-טּפיוה ןופ
 עשידיי עטייוצ ַא ןלעטשפיוא רַאפ תוירחא רעלופ רעד טימ ,ןרָאט
 ןשטנעמ עגנוי רעטעברַאטימ סלַא ןדַאלעגנייא ןבָאה ,שזדָאל ןיא גנוטייצ
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 ערעטלע ךיוא יװ ,ןטייקיאעפ עשירעביירש טימ ןזיװַאב ךיז ןבָאה סָאװ
 ןָאסרַאזַאל .מ :יװ ,שזדָאל ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטסיצילבוּפ
 ;טסינויצ ַא -- רזעילא ןב רעביירש רעשידיי-שיערבעה רעד ,עגיר ןופ
 ,ןענָאטעילעפ ןוא ךעלהשעמ ןבירשעג טָאה רעכלעוו ,שטיװָארעזייל .י .ש
 טנַאקַאב רעטעּפש רעד .רַאזַאל רָאדיזיא --- םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ךיוא
 ןיא ןברָאטשעג) ןַאמײנ .מ .י טסיאיסע ןוא רעטכיד רענערָאװעג
 רעזדָאל; ןיא ןביוהעגנָא ערעירַאק עשירַארעטיל ןייז טָאה ,(לארשי
 ןוא ןציו טקישעגוצ רע טָאה רוחב רעגנוי רָאג סלַא ךָאנ ."טַאלבנגרָאמ
 יד טלעטשעג ךיוא גנוטייצ רעד ןיא טָאה ױזַא .גנוטייצ רעד ןיא ךעלדיל
 -רעבעוו ַא ךָאנ טלָאמעד .ץַאק סחנפ טסירָאמוה רעד טירט עטשרע
 םימ "טַאלבנגרָאמ רעזדָאל, ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ,רעטעברַא
 יד ןופ רענייא ,ןַאהַאק לארשי .סעקסערָאמוה עניילק ןוא ןציוו ןקורה
 רעד ןיא קעװַא זיא ?טַאלבעגַאט רעשזדָאל, ןיא רעטעברַאטימ-טּפױה
 "טַאלבנגרָאמ רעזדָאל; ןיא טעברַאעגטימ טָאה ןוא גנוטייצ רעיינ
 ךורבסיוא םעד ברע ,ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא טָאה גנוטייצ יד זיב
 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ
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 עננו עעברע
 .רענעייל-ךמע םעד ןעניוועג וצ טימַאב ךיז עיצקַאדער יד טָאה ללכב

 ןעוועג זיא עיצקַאדער סרעגוא היעשי רעטנוא "טַאלבעגַאט רעשזדָאל;
 ,קיטירק-רעטַאעט ,ןעגנולדנַאהּפָא עשיטסיצילבוּפ עטסנרע טימ גנוטייצ ַא
 ,קיזומ רעביא ןעגנולדנַאהּפָא עטסנרע ,רָאטקַאדער-טּפיױה ןופ ןבירשעג
 ר"ד ,קלאפ ר"ד) טיבעג םעד ףיוא ןטסילַאיצעּפס ךרוד טכעלטנפערַאפ
 עינ יד .("רימזהא ןופ שארב ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו .,יקסלובירּפ
 -עיצַאסנעס טכַארבעג רעמ טָאה :?טַאלבנגרָאמ רעזדָאל; גנוטייצ
 ןוא ןענָאטעילעפ עשיטסירָאמוה ,ןשינעעשעג-טָאטש ןופ ןעגנוביירשַאב
 טקורדעג ךיוא ןבָאה ןעגנוטייצ עדייב .ןעלקיטרַא ערעלוּפָאּפ עטכייל
 ןעוועג זיא ןעגנוטייצ עדייב ןיא רקיע רעד .ןענַאמָאר עלענָאיצַאסנעס
 זיולב ןבירשעג טָאה גנוטייצ עדעי .ןלַאװ-םינבר יד םורַא ףמַאק רעד
 םעד ןעגנוקידלושַאב טיימ ןפרָאװַאב ןוא טַאדידנַאק ריא ןגעוו םיחבש
 טימ זַא ,תונורכז ענייז ןיא טרעכיזרַאפ ינודקומ ר"ד .דצ ןשירענגעק
 ןוא עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןיא טקילײטַאב טינ ךיז רע טָאה רעדעפ ןייז
 .גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער סלַא טעברַא ןייז טריפעגסיוא זיולב טָאה
 "טַאלבנגרָאמ רעזדָאל, ליצ ַא רַאפ סָאװ וצ ,טסּוװרעד ךיז טָאה רע ןעוו
 -ןרָאטקַאדער ןייז ןופ ןגָאזּפָא טלָאװעג ךיז רע טָאה ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
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 טייצ רָאי ַא ףיוא ךַאמּפָא ןַא ןבירשעגרעטנוא ט ַאהעג טָאה רע רעבָא ,טמַא

 רערעג : ןופ ןוחצנ ַא טימ טקידנערַאפ ך ז ןבָאה ןלַאװ-םינבר יד
 ,ןַאמטסיײרט ביל רזעילא ברה ןרָאװעג טל /גסיוא זיא סע ,םידיסח
 יד ךָאנ ."טַאלבעגַאט רעשזדָאלא סָאד טריטיגַא טָאה סע ןעמעוו רַאפ
 .טלעטשעגּפַא טינ ךִיז ?טַאלבעגַאט רעשזדַאל , סָאד ןבַאה ןלַאװ

 ןיא ךַײר ןעוועג זיא דנַאלסור ןקיטלָאמעד ןיא ןבעל עשידיי סָאד
 4 טקורעגנָא ךַיז טָאה סע .עדנעיירפרעד ןוא עקירעיורט ,ןשינעעשעג
 עשירָאטסיה רעד -- ןדיי ףיוא טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ לובליב- טו
 זיב ןטרַאװרעד טנעקעג טינ ךיז ןבָאה שזדָאל ןיא ןדיי .סעצָארּפ-סיליײב
 יי וקעג ירפרעדניא דלַאב ןבָאה ןוא ןעגנוטייצ רעװעשרַאװ ןופ ןעמוקנָא
 2 4 ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעטעלבגָאט רעשזדָאל יד
 עז דנַאלסור ןקיטלָאמעד ןיא שינעעשעג עסיורג עטייווצ יד .ןבעל
 טי (טנעמַאלרַאּפ) עמוד רעטרעפ רעד וצ ןלַאװ יד ןדיי רַאפ ןעוועג
 ןרינ טי ןטסָאמרַאפ ךיז לָאמ ןטשרע םוצ ןלױּפ ןיא ןדיי 1 ןלַאװ יד
 .ןקַאילָאּפ יד ןופ ןליו םעד ןגעק עמוד רעד ןיא טַאטוּפעד ןשידיי ַא
 .ענליוו ןיא ןוא שזדַאל ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה 8 טּפױה רעד

 ןעגנוטייצ עשידיי רעשזדָאל יד ןופ העּפשה יד
 עמוד רעשיסור רעד ןיא טַאטוּפעד ןשידיי ַא ןלייוו ףיוא

 וצ ןלַאװ טריפעגכרוד גנוריגער עשירַאצ יד טָאה .1912 רָאי ןיא
 ,בצמ ַאזַא ןפַאשעג ךיז טָאה ןלוּפ-סערגנָאק ןיא .עמוד רעטרעפ רעד
 עשרַאװ ןיא ןעמיטש טנעקעג טינ ןבָאה עטקיטכערַאב-לַאװ עשידיי יד זַא
 -- טַימעסיטנַא םענעכָארּפשעגסױא ןַא ,טַאדידנַאק ןשילױּפ םעד רַאפ
 טינ ןדיי רַאפ טרָאװ טוג ןייק וליפא טָאה רעכלעוו ,יקסוועשזַאכוק
 ןעמוקעג דנַאטשוצ זיא טלָאמעד .סעדער ענייז ןיא ןגָאזסױרַא טלָאװעג
 ןופ ןטסינויצ ןשיװצ -- גנוקידנעטשרַאפ-לַאװ עכעלנייוועגרעסיוא ןַא
 .טייז רעטייװצ רעד ןופ ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ ןוא "דנוב,, ןוא טייז ןייא
 סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןענעז קָאלב-לַאװ ןקיזָאד םעד ןופ שארב
 "דנוב, רעד ןוא שארב םיובנירג קחצי טימ ןטסינויצ יד -- ןענַאטשעג
 -לַאװ רעד .רעסָארג װַאלסינָארב טַאקָאװדַא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא
 יד ןבָאה עשרַאװ ןיא :ךַאמּפָא ןדנגלָאפ ףיוא טציטשעג ךיז טָאה קָאלב
 -רעסָאלש םעד טַאדידנַאק רעייז סלַא טלעטשעגסיורַא ןטסילַאיצָאס
 ערעייז ןבעגּפָא טפרַאדעג ןבָאה ןדִיי יד ןעמעוו רַאפ ,ָאלעגַאי רעטעברַא
 שַאמָאב ריאמ ר'ד -- דיי רעד טרידידנַאק טָאה שזדָאל ןיא ,ןעמיטש
 ןופ רעטערטרַאפ לָאצ עניילק יד ןעמיטש טפרַאדעג ןבָאה םיא רַאפ ןוא
 לָאצ רעסיורג רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןבָאה סָאװ ,"עירוק,-רעטעברַא רעד
 יד ןפַאש טפרַאדעג "עירוק, רעכעלרעגריב רעד ןיא רענעמלַאװ עשידיי
 יירד פלַא ,שזדָאל ןיא ןטסילַאיצָאס יד ןבָאה לכה-ךס ןיא .טייהרעמ
 ןעמוקַאב שזדָאל ןיא ןבָאה ןדיי יד .רענעמלַאװ 7 טריפעגכרוד ,ןעײטרַאּפ
 טייהרעמ ַא ---"עירוק, רעכעלרעגריב רעד ןיא רענעמלַאװ טייהרעמ ַא
 ערעדנוזַאב טלעטשעגסיורַא ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד ןוא ןקַאילָאּפ יד יבגל
 .סעטסיל

 עשידיי יד ּוװ ,עשרַאװ ןיא ןפַאשעג ךיז טָאה בצמ רעכעלנע ןַא



 שזדָאל ןיא עסערּפ עשידיי יד

 -סילַאיצָאס יד טימ ןעמַאזוצ ,עירוק רעכעלרעגריב רעד ןופ רענעמלַאװ
 ,ןטנַאקירבַאפ עשידיי יד .טייהרעמ ַא טעדליבעג ןבָאה ,רענעמלַאװ עשיט
 ךַאמּפָא ןטיױל טפרַאדעג רעבירעד ןבָאה רעלדנעהניילק ןוא םירחוס

 ידכ ,ָאלעגַאי רעטעברַא-רעסָאלש םעד רַאפ ןעמיטש ערעייז ןבעגּפָא
 .שַאמָאב ריאמ ר"ד דיי רעד ןרעוו טלייוועג לָאז שזדָאל ןַיא

 טָאה ,טייצ רענעי רַאפ קָאלב-לַאװ רעשילרעטסיוא רעקיזָאד רעד

 -רעסיוא ןַא ךרוד רָאנ טַאטלוזער ןטשטנּוװעג םעד ןכיירגרעד טנעקעג

 -לעפַאב רעשידיי רעד ןשיװצ גנורעלקפיוא ןוא עיצַאטיגַא רעכעלנייוועג

 רענעמלַאװ עכעלרעגריב עשידיי יד ןקריװַאב טפרַאדעג טָאה'מ .גנורעק

 ןטַאדידנַאק יד ןפרַאװכרוד טײקנסָאלשטנַא טימ ןלָאז ייז זַא ,שזדָאל ןיא

 -ַאבעלַאב עשיטקַאפ יד ןעוועג ןענעז סָאװ --- ןשטייד ןוא ןקַאילָאּפ יד ןופ

 סָאד ןגעווַאב טפרַאדעג ןעמ טָאה עשרַאװ ןיא ןוא ,טָאטש רעד ןופ םיט

 ,רעטעברַא ןשיליוּפ ַא רַאפ ןעמיטש ערעייז ןבעגוצּפָא םוטרעגריב עשידיי

 .ןדיי ןופ אנוש ןייק טינ זיא רע לייװ ,רַאפרעד זיולב ,טסילַאיצָאס ַא

 ןקיטלָאמעד ןופ טעטש עסיורג עדייב ןיא זיא ךַאמּפָא-לַאװ רעד ביוא

 טימ ןרָאװעג טריפעגכרוד ,שזדָאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ,ןליוּפ-סערגנָאק

 ןעקנַאדרַאפ וצ ליפ טַאהעג סע ןעמ טָאה ,טייקכעלטקניּפ רעלופ רעד

 רעשזדָאל עדייב ןופ רעטעברַאטימ יד .טעטש יד ןופ עסערּפ רעשידיי רעד

 -נגרַאמ רעשזדַאל , ןוא "טַאלבעגַאט רעשזדַאל , -- ןעגנוטייצ עשידיי

 ןעגנובײרשַאב ,ןעגנולדנַאהּפָא ,ןעלקיטרַא ערעיײז טימ ןבָאה "טַאלב

 רעלַארטנעצ ַא וצ ןָאזרעּפ ןייז ןביוהרעד ,שַאמָאב ר"ד ןופ ןבעל םענופ

 ןעוועג עינַאּפמַאק-לַאװ רעד זיב זיא רע םגה ,שזדָאל ןשידיי ןופ רוגיפ

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעשזדָאל רעד ןשיװצ טנַאקַאבמוא טעמכ

 ןופ רעריפנָא יד ךרוד ןענעז ןעגנוטייצ עדייב ןופ ןרעמונ עלעיצעּפס
 ןרָאװעג טײרּפשרַאפ םניחב ןוא ןרָאװעג טפיוקעגּפָא עינַאּפמַאק-לַאװ רעד
 ןעגנוטייצ יד קנַאדַא .רעלייוו יד ןשיװצ ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט ןיא
 יד ןופ תוירחא רעלַאנָאיצַאנ ןופ ליפעג סָאד ןרָאװעג טקעוועגפיוא זיא
 -עג ןבָאה ןעלקיטרַא יד .ןלַאװ יד ןופ גנַאגסױא ןרַאפ ןדיי רעשזדָאל
 ןיא םוטרעגריב ןשידיי םעד ייב ןליו םעד ןוא טומ םעד טקרַאטש
 -ןייצ רעד ץָארט ,טַאדידנַאק ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ ןרַאפ ןעמיטש וצ שזדָאל
 .םוטרעגריב ןשטייד ןוא ןשיליוּפ ןופ שינעצירק

 טַאטוּפעד סלַא שזדָאל ןופ ןרָאװעג טלייוועג זיא שַאמָאב ריאמ ר"ד
 טקַאטנָאק ןטנעָאנ ַא ןטלַאהעגנָא ךָאנרעד טָאה רע .עמוד רעטרעפ רעד ןיא
 ךיוא ןענעז ןעגנוטייצ ייווצ יד .שזדָאל ןיא עסערּפ רעשידיי רעד טימ
 ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןופ סרעטנעצ סלַא ןסקַאװעגסיױוא
 ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז ןעגנוטייצ יד ןופ סעיצקַאדער יד ןיא .שזדָאל
 עשידיי ןגעוו ןטַארַאב ךיז שַאמָאב ר"ד טימ ןעמַאזצ ןוא רעוט-ללכ
 ןעמרַאדנַאשז עשירַאצ ןעוו ,לַאפ ַא ךיוא ןעוועג .םינינע עכעלטפַאשלעזעג
 טרָאד תעב ?טַאלבנגרָאמ רעזדָאל, ןופ עיצקַאדער יד ןלַאפַאב ןענעז
 ןעוועג רע זיא עמוד רעד ןופ טַאטוּפעד ַא יו .שַאמָאב ר"ד ןסעזעג זיא
 רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג טריטסערַא זיא סע רעבָא ,ךעלרירַאבמוא
 ןיא ןעמוקעג ןענעז ןעמרַאדנַאשז יד .ינודקומ ר"ד גנוטייצ רעד ןופ
 ר"ד ןיא עיזיוער ַא טריפעגכרוד ןבָאה ייז יו ,םעדכָאנ עיצקַאדעד
 .גנוניווו סינודקומ

 -סינויצ ןופ ןעמוקעג טַאהעג סָאװ:רָאנ טלָאמעד זיא ינודקומ .א ר"ד
 -נַאשז רעד .ןיוו ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא רעכלעוו ,סערגנָאק ןשיט

 ךיז טלָאװעג טָאה גנושרָאפסיוא יד טריפעג טָאה סָאװ ,ףעש-םרַאד
 ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענעז סע ןגַארפ ערעסָאװ ינודקומ ר"ד ןופ ןסיוורעד
 טגנַאלרַאפ ךיוא טָאה רע .סערגנָאק ןשיטסינויצ ןפיוא
 ןיא טכעלטנפערַאפ ןרָאװעג זיא עכלעוו ,עדער סיקסניטָאבַאשז ןגעוו
 ןַאד טָאה ינודקומ ר"ד ןופ טסערַא רעד .?טַאלבנגרָאמ רעזדָאל;
 סע .שזדָאל ןיא רעוט עכעלטפַאשלעזעג עשידיי יד טלסיירטעגפיוא
 ןופ רָאטקַאדער רעד ןוא ,ןעגנואימַאב עלַא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז
 ןיא ןציזּפָא ןכָאנ ,ןרָאװעג טײרפַאב זיא ?טַאלבנגרָאמ רעזדָאל;
 .טייצ תעל-תעמ ַא טסערַא

 עשיסור סָאד סרעדנוזַאב ןוא ,טלעו עשידיי יד זיא 1912 רָאי ןיא
 זיא סָאװ ,וװעיק ןיא םד תלילע ןופ טלסיירטעגפיוא ןרָאװעג ,םוטנדיי
 לדנעמ ןופ טסערַא רעד .ץיטסוי רעשירַאצ רעד ךרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא
 לגניי סָאד טעדרָאמרעד טָאה רע זַא ,גנוקידלושַאב רעד רעטנוא סילייב
 ףיט ןעמעלַא טָאה ,תוצמ ףיוא טולב ןייז ןצונַאב וצ ידכ ,יקסנישטשוי
 עשירַאצ יד ןופ גנושרָאפסיוא רעד ןגעוו ןטכירַאב יד .טרעטישרעד
 ןיא סעצָארּפ-סילייב ןופ ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןגעוו רעטעּפש ןוא רעטכיר
 .ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןיא ןטייז עצנַאג ןעמונרַאפ ןבָאה ,וועיק

 טנעקעג טינ ךיז ןדיי רעשזדָאל ןבָאה סעצָארּפ ןופ גנַאג ןתעב
 יד ןיא ןעמוקעג ןענעז רָאנ ,גנוטייצ רעקידנגרָאמ רעד ףיוא ןטרַאװרעד
 ,1913 טסברַאה ןיא .ךיז טרעה סע סָאװ ,ןרעו ריווועג סעיצקַאדער
 יד ןענעז ,טכַאנרַאפ ,ןרָאװעג טיײרפַאב זיא סילייב ןעוו ,גָאט םעד ןיא
 דעזדָאל, ןוא *טַאלבעגַאט רעשזדָאל;, ןופ -- סעיצקַאדער יד ןופ ןרעמיצ
 ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג עשידיי רעשזדָאל טימ לופ ןעוועג *טַאלבנגרָאמ
 רעטרעדנוה ,רעטרעדנוה .לייטרוא םעד ףיוא טקוקעגסױרַא ןבָאה עכלעוו
 ןענופעג ךיז ןבָאה עדייב .סעיצקַאדער יד רַאפ ןענַאטשעג ןענעז ןדיי
 יד ףיוא סױרַא ןענעז ןרָאטקַאדער יד .סַאג רעװָאקרטָאיּפ רעד ףיוא
 .סעצָארּפ ןופ גנַאגסױא ןפיוא קיאור ןטרַאװ ןטעבעג ןוא ןענָאקלַאב
 -רעד יד םלוע ןרַאפ ןבעגעגרעביא ךעלדנע ןבָאה ןרָאטקַאדער יד ןעוו
 ,טנייועצ ןדיי ךיז ןבָאה ,יירפ זיא סילייב זַא ,עמַארגעלעט ענעטלַאה
 ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ךיילג זיא העידי עכעליירפ יד ןוא ,ךיז טשוקעצ
 .טָאטש רעצנַאג דעד רעביא

 רזויוח ףיז וירא
 ן= 7ו/בכ- ר

 א

 םעד ןביוהעג קרַאטש ןבָאה ,1912--1912 ןרָאי יד ןיא ןשינעעשעג יד
 .ןעגנוטייצ רעשזדָאל ייווצ יד ןופ שזַאריט םעד ךיוא אליממ ןוא ןעזנָא
 סָאד טקריװַאב ןבָאה ןוא ןסַאמ-רענעייל עליבַאטס ןעמוקַאב ןבָאה ייז
 יד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ."רעטסעשטנַאמ ןשיליוּפ, ןיא ןבעל עשידיי
 ןופ ןעמעלבָארּפ עטסנרע טלדנַאהַאב ןטסיצילבוּפ יד ןבָאה ןעגנוטייצ
 רעטשרע רעד ברע רָאי םעד ןיא .ןבעל םעניײמעגלַא ןוא ןשידִיי ןלַאקָאל
 הגרדמ עכיוה ַא טכיירגרעד םוטנדיי רעשזדָאל סָאד טָאה ,המחלמ-טלעוו
 ןלעירעטַאמ ַא יב טעברַא-רוטלוק ןוא טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןופ
 .רעגריב עכעלטינשכרוד יד ןופ ןייזליווו
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 טּפַאכעגמורַא טיונ ןוא תוקהד יד רעבָא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 רעד .רעבעװטנַאה יד -- רעטעברַא עשידיי ןופ טכיש ןדנטיײדַאב ַא

 ןייז ןופ ףוס םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה גייווצ-עירטסודניא רעקיזָאד

 ןופ םעלבָארּפ ערעװש סָאד טקורעגסױרַא ךיז טָאה סע .ץנעטסיזקע

 -טּפיױה יד .ןקירבַאפ עשינַאכעמ יד ןיא רעטעברַא עשידיי ןריפרעבירַא

 עשידיי לייט ַא ייס סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב ןענעז ןטייקירעווש

 טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ןבָאה רעטעברַא עשיליוּפ יד ייס ןוא ןטנַאקירבַאפ

 .ןעגנומענרעטנוא עטריזינַאכעמ יד ןיא רעבעוו עשידיי ןעמענניירַא סָאד

 יז זַא ןטנַאקירבַאפ עשידיי יד ןקריװַאב טפרַאדעג ןעמ טָאה לכ םדוק

 ןוא רעבעװ עשידיי רַאפ ןקירבַאפ ערעייז ןענעפע וצ ןייז םיכסמ ןלָאז
 ןלעװ רעטעברַא עשיליוּפ יד ןעוװ ,תוקיזה ףיוא וליפַא טיירג ןייז
 ןופ ןטסיצילבוּפ יד טקריװעג ןבָאה טכיזניה רעד ןיא ןוא .ןקיירטשרַאפ
 טלדנַאהַאב זיא ןעלקיטרַא ייר ַא ןיא .ןעגנוטייצ עשידיי רעשזדָאל עדייב
 יד ןיא רעבעװטנַאה יד ןריפרעבירַא ןופ םעלבָארּפ סָאד ןרָאװעג
 יד ןרָאװעג ןבירשַאב זיא ןשזַאטרָאּפער ןיא .ןקירבַאפ עשינַאכעמ
 ."רעבעווטנַאה רעטולַאב, יד טבעלעג ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,טיונ ערעווש

 זייי ליל עדידייל דיי ר

 2 . טבאנ =;  טבאנקיוא:דנטװַא

 טַאלבסהלַאֿפ
 ,::ייווטעמנפא אזיע יורי רשעולופ רוריור ריק יקירוריי יא הוי זיר די ריש .ללטטסעגוטשישטנש =

 2 יע :
 תטסהפס

 עכעלטפַאשלעזעג ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד קנַאדַא
 עשינַאכעמ יד ןיא רעטעברַא עשידיי ןריפרעבירַא רַאפ גנוגעוװַאב
 -לוזער עקיטסניג עסיוועג ןרָאװעג טכיירגרעד ןענעז סע ןוא ,ןקירבַאפ
 ןופ לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןעמוקעגניירַא ןענעז רעטעברַא עשידיי .ןטַאט
 עכלעזַא וליפא ןעוועג .ןעגנומענרעטנוא-ליטסקעט עטריזינַאכעמ עשידיי
 טָאה ןעמ ּוװ ,ןקירבַאפ טלעטשעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןטנַאקירבַאפ עשידיי
 רעטעברַא עשיליוּפ יד ןבָאה ןקירבַאפ לייט ןיא .תבש ןיא טעברַאעג טינ
 יד .טעברַא רעד וצ רעבעװ עשידיי ןעמענוצ ןגעק טקיירטשרַאפ
 זיא טכיזניה רעד ןיא .ןכערבנייא טזָאלעג טינ ךיז ןבָאה ןטנַאקירבַאפ
 רעזדָאל, ןוא "טַאלבעגַאט רעזדָאלא ןופ העּפשה יד דנטיײדַאב ןעוועג
 .?טַאלבנגרָאמ

 ןשידיי ןופ גנולקיװטנַא יד טקריװַאב ךיוא ןבָאה ןעגנוטייצ עדייב
 -עצ ליפ טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,שזדָאל ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג
 ןַאא רעינישזניא רעוט-ללכ םענעבעגעגרעביא םעד קנַאדַא .טגייווצ
 רעד .ןײארַאפ-רעקרעװטנַאה רעשידיי ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טָארשריק
 -סַאלּפ רַאפ סעיצקעס טימ ןסקַאװעגרעדנַאנופ טלָאמעד ךיז זיא "רימזה;,
 טײנַאב טָאה רָאי ןבלעז םעד ןיא .רָאכ ןוא קיזומ ,רעטַאעט ,טסנוק רעשיט

 זיא סָאװ ,"עפרַאה, טפַאשלעזעג-רוטלוק רעטעברַא יד טייקיטעט ריא
 ןענעז סע .טּכַאמ רעשירַאצ רעד ךרוד ןרָאװעג ןסָאלשעג דלַאב רעבָא
 -ליפ סָאד טָא .םירחוס ןוא רעלדנעהניילק ןופ ןענייארַאפ ןענַאטשטנַא
 ןייז ןעמוקַאב טָאה שזדָאל ןיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עטגייווצעצ
 .ןעגנוטייצ עשידיי רעשזדָאל ייווצ יד ןיא גנולגיּפשּפָא

 עסערּפ עשידיי רעשזדָאל יד
 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא

 -רוטלוק ןוא טײקיטעט עכעלטפַאשלעזעג עשידיי עטילבעגפיוא יד
 רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ ןרָאװעג טרעטשעצ זיא שזדָאל ןיא טעברַא
 טסוגױא ןט-2 םעד ,גָאט-המחלמ ןטייווצ ןפיוא .המחלמ-טלעוו רעטשרע
 .?טַאלבנגרָאמ רעזדָאלק סָאד ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא טָאה ,4
 יקסרובמַאה לאונמע רעבעגסױרַא רעד ןוא רעגוא היעשי רָאטקַאדער
 -עגַאט רעשזדָאל, ןופ ןעניישרעד סָאד ןטלַאהוצפיוא טימַאב ךיז ןבָאה
 ןופ שרַאמסױרַא ןוא ןיירַא רעד ,ןשינעעשעג-המחלמ יד רעבָא ,?טַאלב
 -ײטּפָא-רעטילימ עשיסור יד ןגעק ןטכַאלש יד ןוא ,ײמרַא רעשטייד רעד
 ןרָאװעג טייצ ערעגנעל ַא זיא שזדָאל זַא ,וצרעד טריפרעד ןבָאה ,ןעגנול
 טָאה סע .טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןעמונעג ןבָאה ןדיי ןסַאמ .עיניל-טנָארפ יד
 טעװ ײמרַא רעשירַאצ רעד ןופ בַאטש רעד זַא ,הנכס ַא טָארדעג ךיוא
 ןעוועג ךעלגעמ טינ זיא בצמ ַאזַא ייב .שזדָאל ןופ ןדיי יד ןבײרטסױרַא
 ײמרַא עשטייד יד טָאה 1914 רעבמעצעד ףוס .גנוטייצ ַא ןבעגוצסױרַא
 ןפמַאק יד ןופ ךשמ ןיא זיא "טַאלבעגַאט רעשזדָאל; .שזדָאל ןעמונרַאפ
 ךיז ףוסל טַאה ןוא ןסייררעביא טימ ןענישרעד טָאטש רעד םורַא
 .טלעטשעגּפָא

 טימ טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשטייד ַא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא שזדָאל ןיא
 ןַא ןיא .גנורעקלעפַאב רעשידי רעד וצ גנולעטשנייא רעלַאיַאל ַא
 רעד טגָאזעגוצ "גנוטיילטסכעה, עשטייד יד טָאה שידיי ןיא ףורפיוא
 -עג עשידיי ."טייקיטעט-רוטלוק ןופ טייהיירפ, גנורעקלעפַאב רעשידיי
 ןעמונעג עיצַאמַאלקָארּפ רעד ןופ ךמס ןפיוא ןבָאה רעוט עכעלטפַאשלעז
 .ןטלַאטשנַא ןוא סעיצוטיטסניא ערעייז ןלעטשפיוא

 סָאװ ,ןעגנולדנַאהרעטנוא יד ןגעוו םיטרּפ ןייק ןַארַאפ טינ ןענעז סע
 ןעיײנַאב ןגעװ טכַאמ רעשטייד רעד טימ טריפעג טָאה רעגוא היעשי
 ןָאקיסקעל, סניזייר .ז ןיא .?טַאלבעגַאט רעשזדָאל; ןופ ןבעגסױרַא סָאד
 -רעביא עיפַארגָאיב סרעגוא היעשי ןיא זיא "רוטַארעטיל רעשידיי ןופ
 -טלעו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא םיא ןגעוו סעדנגלָאפ ןבעגעג
 : המחלמ

 ןייז רַאפ רעגוא היעשי זיא המחלמ-טלעוו רעד ןופ טייצ רעד ןיא;
 תופידר ןענַאטשעגסיױא קיטילָאּפ רעשטייד רעד וצ גנולעטש רעוויטַאגענ
 רעשזדָאל, גנוטייצ יד טלעטשעגּפָא ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאּפוקָא עשטייד יד ןופ
 ןבָאה ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד סָאװ ןגעוו ,טייצ רָאי ַא ףיוא "טַאלבעגַאט
 ןגעוו ."גַאטסכייר ןשטייד ןיא עיצַאלעּפרעטניא ןַא ןגָארטעגנײרַא ותעשב
 ןופ טניירפ רעטנעָאנ ַא ,גייווצרעבליז ןמלז ןבירשעג ךיוא טָאה םעד
 : רעגוא רָאטקַאדער



 שזדָאל ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ןרעגוא זיא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא;
 טכַאמ:עיצַאּפוקָא עשטייד יד .שטייב עשטייד יד ןליפ וצ ןעמוקעגסיוא
 .עיצַאטנעירָא עשטייד ַא ןעמעננָא לָאז גנוטייצ ןייז זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה
 ןוא טכַאמ עשירַאצ יד טַאהעג ביל קירביא טינ טָאה רעגוא שטָאּכ
 טָאה ,גנוטייצ רעד ןיא ןטָארטעגסױרַא ריא ןגעק לָאמ ערערעמ זיא
 ךיז טעװ ?טַאלבעגַאט רעשזדָאל;, סָאװ ,םעדכרוד זַא ,ןטלַאהעג רעבָא רע
 ץורית ַא ןרעװ ןבעגעג טעװ ,ןשטייד יד ןופ טייז רעד ףיוא ןלעטש
 גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןגלָאפרַאפ וצ רעמ ךָאנ םיאנוש-ןדיי עשיסור יד
 עשיטילָאּפ ןוא עשירעטילימ סנעמעוו ,הנידמ רעשיסור רעסיורג רעד ןיא
 רעד ןוא רעגוא .ןדיי יד טגלָאפרַאפ םַאזיורג טלָאמעד טָאה גנוריפנָא
 רעבירעד ךיז ןבָאה ,יקסרובמַאה לאונמע גנוטייצ רעד ןופ רעבעגסױרַא
 .עיצַאטנעירָא עשטייד ַא גנוטייצ רעייז ןבעג וצ טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק
 ןלעו ייז זַא ,ןשטייד יד ןופ ןעגנוָארד יד ןפלָאהעג טינ וליפא ןבָאה סע
 טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשטייד יד .ןרעגוא ןקישרַאפ ןוא ןריטסערַא
 רערעװש ַא ןיא ןיירַא זיא רעגוא ןוא גנוטייצ יד טלעטשעגּפָא ןַאד
 * ."עגַאל רעלעירעטַאמ

 .גנוטייצ רעשידיי ַא ןָא ןבילבעג טינ ןענעז ןדיי רעשזדָאל יד
 ןייז טָאה ,רעגוא היעשי רָאטקַאדער-טּפיױה ןטימ ךוסכס ַא סעּפע רעביא
 רָאטקַאדער-עציוו ןייז רָאי 7 ךָאנ ,ןַאהַאק רַאזַאל רעטעברַאטימ רעטנעָאנ
 -ּפעס ןיא טָאה ןוא גנוטייצ יד טזָאלרַאפ ,"טַאלבעגַאט רעשזדָאל; ןופ
 טַאמרָאפ םעניילק ַא ןיא גנוטייצ-עקיּפָאק ַא טעדנירגעג 1912 רעבמעט
 לטעלב סָאד זיא ךורבסיוא-המחלמ ןזיב ."טַאלבסקלַאפ רעזדַאל
 ךיז גנוטייצ יד טָאה -- שזדָאל םורַא ןפמַאק יד תעב .לַאמרָאנ ןענישרעד
 ליפ ַא ןיא ,ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא רעדיװ רעטעּפש ןוא טלעטשעגּפָא
 -עיצַאּפוקָא עשטייד יד ןעוו ,1915 ץרעמ שדוח ןיא ,טַאמרָאפ ןרעסערג
 .שודָאל ןיא טקיטסעפרַאפ טַאהעג ןיוש ךיז טָאה טכַאמ

 ,ןעגנוגנידַאב יד ןגעװ טנעמוקָאד םוש ןייק ןבילבעג טינ זיא סע
 ןַאהַאק רַאזַאל רָאטקַאדער םעד טלעטשעג טָאה טכַאמ עשטייד יד סָאװ
 -סקלָאפ רעשזדָאל, גנוטייצ ןייז ןבעגוצסיױרַא שינעביולרעד רעד רַאפ
 טיצַאטנעירָא ןַא טימ ןענישרעד זיא גנוטייצ יד זַא ,זיא טקַאפ ַא ."טַאלב
 טכַאמ סָאװ, ,דנַאלסור ןופ הלפמ רעד ףיוא ןוא ןוחצנ ןשטייד ןפיוא
 ."ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ

 עשידיי סָאד , עיצַאקילבוּפ ןייז ןיא טָאה ,סקופ .ל .ח רעביירש רעד
 רעד ןופ ןעניישרעד ןגעוו סָאװ-טָא ןבירשעג "שזדָאל עשירַארעטיל
 ןערב עמַאס ןיא "טַאלבסקלָאפ רעזדָאל, גנוטייצ רעשידיי רעסיורג
 רַאזַאל ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ
 ;ןַאהַאק

 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,"טַאלבסקלַאפ רעזדַאל סַאד ,
 ןעװעג טינ טנעמָאמ ןטשרע ןיא זיא ,יירעקורד-הכולמ רעשטייד רעד
 -עלטסניק ןוא רעשירַארעטיל רעשזדָאל רעד ןופ בור םעד ןצרַאה םוצ
 .גנולעטשנייא רעשטיידדָארּפ רענעפָא רעד רעביא ,החּפשמ רעשיר

 116 ז"ז ,ךובירוכזי רעשזדָאל ןיא "רעגוא היעשי, -- גייווצרעבליז ןמלז *

 ,1943 ,קרָאיײוינ ןיא ןבעגעגסיורַא

 טָאה עיצַארטסינימדַא יד ךיוא ןוא גנוטייצ רעד ןופ עיצקַאדער יד;
 -גייא-ָארויב עקיטיונ עלַא טימ לַאקָאל ןטנדרָאעגנײא טוג ַא ןעמוקַאב
 סַאג-טּפיוה יד ,סַאג רעוװָאקירטָאיּפ ןופ טנָארפ עמַאס ןיא ןעגנוטכיר
 ןיא גנורַאפרעד טַאהעג ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןַאהַאק רַאזַאל .שזדָאל ןופ
 רעשזדָאל; ןיא רָאי 7 ןופ ךשמ ןיא טעברַאטימ ןייז ןיא טעברַא-עיצקַאדער
 ףיוא טלעטשעגקעװַא ?טַאלבסקלָאפ רעזדָאל, סָאד טָאה ,!טַאלבעגַאט
 ןבָאה רעטעברַאטימ יד ןלָאצ וצ ןקרַאמ עשטייד ןייק .הגרדמ רעכיוה ַא
 רעטעברַאטימ טרישזַאגנַא םדוק טָאה רָאטקַאדער רעד .טלעפעג טינ
 טָאה רע .הסנרּפ ןָא ןבילבעג ןענעז עכלעוו ,?טַאלבעגַאט רעשזדָאל; ןופ
 .שישטיידיָארּפ ןביירש וצ ןעגנּוװצעג ןייז טינ ןלעוו יז זַא ,טרעכיזרַאפ יז
 סָאװ ,ןעמָארגָאּפ ,תופידר ,םישוריג ,תוריזג יד ןרעדליש סָאד ןיוש רעבָא
 רעשירעטילימ רעשיסור רעד ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה ןדיי
 ,טייהיירפ עקיסעמשינטלעהרַאפ יד ןוא טנָארפ טייז רענעי ףיוא טכַאמ
 ןיוש זיא ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא ןסינעג ןדיי יד עכלעוו ןופ
 .טכַאמ רעשטייד רעד תבוטל ןעוועג

 :ןעועג זיא ?טַאלבסקלָאפ רעזדָאל; ןופ גנולעטשנייא םצע יד
 ןופ סעיצַאקסיפנָאק :יװ ,ןטנַאּפוקָא יד ןופ םישעמ עלַא ןקיטכערַאב
 טָאה סָאװ ,ןקירבַאפ יד ןופ ןלייט-ןענישַאמ ןוא ןפָאטש-יור יד ,תורוחס
 -ַאב :עירטסודניא-ליטסקעט רעשזדָאל יד טכַאמעג בורח שיטקַאפ
 ; רעגנוה ןשיטקַאפ זיב גנורעקלעּפַאב רעד ןופ גנוזײּפשַאב ןופ גנוצענערג
 דנַאלשטייד ןייק טעברַא ףיוא ךיז ןביירשרַאפ רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ ַא ןריפ
 ןכַאמ טכערוצ ןוא סעּפָאקַא ןבָארג וצ עיניל-טנָארפ רעד רעטניה ןוא
 ןקיליוויירפ ןרַאפ עדנַאגַאּפָארּפ יד ןעוו .עיינ ןעיוב רעדָא ןעײסָאש יד
 םעד בילוצ ןקריו טרעהעגפיוא טָאה טעברַא ףיוא ךיז ןביירשרַאפ
 ,סעּפָאקָא יד ייב ןוא דנַאלשטיײד ןיא רעטעברַא יד ןופ בצמ ןרעוװש
 -עיצַאּפוקֶא עשטייד יד טָאה ,טעברַא-עגרָאטַאק ייב טרעגנוהעג ןבָאה סָאװ
 -סגנַאװצ ףיוא טקישעגקעװַא יז ןוא סַאג רעד ןופ ןשטנעמ טּפַאכעג טכַאמ
 טכעלטנפערַאפ .,ןעמָאנ ןייז רעטנוא ,ןַאהַאק רַאזַאל טָאה טלָאמעד .טעברַא
 טעברַא-סגנַאװצ ףיוא ןּפַאכ סָאד טקיטכערַאב טָאה סָאװ ,לקיטרַא-טייל ַא
 ןופ ןבעל וצ טָאטשנַא ןסַאג יד ןיא ןעלמוט סָאװ ,"רעצנעליופ יד;
 =.?טעברַא רעכעלרע

 "טַאלבסקלָאפ רעזדָאל, ןופ גנוקריוו יד
 ןבעל ןכעלטפאשלעזעג ןשידיי םעד ףיוא

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא

 -סקלָאפ רעזדָאל, ןופ גנולעטשנייא רעשטיײידיָאוּפ רעד ץָארט
 ןוא גלָאפרעד ןכעלנייועגרעסיוא ןַא טַאהעג גנוטייצ יד טָאה !טַאלב
 -ןָאיַאר רעשזדָאל ןיא ןוא שזדָאל ןיא ןרָאװעג טנעיײלעג זיײװנסַאמ זיא
 ןופ טָאה סָאװ ,שידיי ןיא טַאלבגָאט עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא סָאד
 ןרעװ וצ שינעבױלרעד יד ןעמוקַאב טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד

 :גנולמַאז רעד ןיא ,"שזדָאל עשירַארעטיל עשידיי סָאד --  סקופ .ל.ח *

 .1957 ,קרָאי-וינ ,205 טייז ,"רבע ןטנעָאנ ןופ,
 זיפ
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 רעכייר ןייז טימ ןַאהַאק רַאזַאל .ןָאיַאר ןיא ןוא שזדָאל ןיא טײרּפשרַאפ
 ןייז טָאה ?טַאלבעגַאט רעשזדָאל , ןופ רָאטקַאדערטימ סלַא גנורַאפרעד
 רעשיטסיצילבוּפ רעכיוה ַא ףיוא טלעטשעגקעווַא גנוטייצ עשטייד-ָארּפ
 טזייו ,טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקֶא עשטייד יד .הגרדמ רעשירַארעטיל ןוא
 ןַאהַאק רַאזַאל ןוא ,גנוטייצ רעד ףיוא טלעג ןייק טגרַאקעג טינ ,סיוא
 ןופ רעטעברַאטימ ענעזעוועג לייט ַא גנוטייצ ןייז ןיא טרישזַאגנַא טָאה
 רעד .ןַאהַאק לארשי רעדורב ןייז לכ םדוק ,"טַאלבעגַאט רעשזדָאל;
 ןופ ןשזַאטרָאּפער עירעס ַא טכעלטנפערַאפ טָאה ןהכ יבצ רעביירש
 -ַאלַאב רעד תעב שזדָאל ןיא ןדיי יד ןופ ןעגנובעלרעביא עכעלנייּפ יד
 טָאה רע ,רעטילימ ןשיסור ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא גנורעג
 ןיא ןדיי יד טקידלושַאב ןבָאה ןרידנַאמָאק עשיסור יד יװ ,טרעדלישעג
 יד ןטיה וצ ןרָאװעג ןעגנּוװצעג ןענעז ןדיי רעשזדָאל יװ ,שזַאנָאיּפש
 ןרעוו ןופ גנואָארד רעד רעטנוא ,גנוטייל-ןָאפעלעט עשירעטילימ עשיסור
 יבצ .שזַאטָאבַאס ןופ לַאפ זיא סע ןכלעוו ייב טָאטש ןופ ןבירטעגסױרַא
 ןצישַאב םייב םינבר ןופ םשה-שודיק םעד טרעדלישעג טָאה ןהכ
 טקינײּפרַאפ טייל-רעטילימ עשיסור ךרוד ןענעז ייז יו ןוא תוליהק ערעייז
 .ןרָאװעג

 יי 660 יי ןבטןיואמקכ

 .גָאטימ רעגייזא + טייפ
: 

 ךילגעט טניישרטש =
 ריי = . שיימ יטב האש

 6644 8064 45 וטוסצפ ופצַצ , ! 244 "ואז=וז;

 א יי : =
ש = 6444 15655445= 48. 14 31.06.

 טל ויע
 1985 ה'פית -דא א ךאוש ת5 8

 ןבָאה ,תוינפ עשיטילָאּפ ןופ יירפ ,ןטסירטעלעב ,רעלעטשטפירש
 רעשזדַאל , ןיא ןעגנופַאש ערעייז ןכעלטנפערַאפ וצ אטח ןייק ןעזעג טינ
 -רעביירש עגנוי ןופ רוד רעיינ ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה סע ."טַאלבסקלָאפ
 רבחמ רעד .יקצינטישז .ל ,ָאקמיב לשיפ ,טַאילפ .מ .י :יװ ןטנַאלַאט
 טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,"לזייה סנדייז םעד, קרעװ ןטמירַאב םעד ןופ
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמָאנ ַא

 -רָאּפער רעד ןעמונרַאפ טרָא סיורג ַא רעייז טָאה גנוטייצ רעד ןיא
 -עקלעפַאב רעשידיי רעדנדייל-טיונ רעד ןופ ןעגנוביײרשַאב יד :שזַאט
 יד ןופ טייקיטעט יד ךיוא יוװ ,טולַאב לַאטרַאװק ןעמערָא םעד ןיא גנור
 ןוא .ס.ס ןויצ-ילעופ ,דנוב :ןעיײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס עשידיי
 סָאװ ,ערעדנַא ןוא "םייה רעטעברַא, ,"עפרַאה; :סעיצוטיטסניא ערעייז
 עטגייווצרַאפ-טיירב יד ךיוא יו ,טייקיטעט עלַאגעל-בלַאה ַא טריפעג ןבָאה
 ןוא ?םע תיב, עיצוטיטסניא-רוטלוק רעד טימ גנוגעוװַאב עשיטסינויצ

 .גנורעקלעפַאב עשידיי עמערָא יד טזיײּפשעג טָאה סָאװ ,ךיק רעד טימ
 ןעלקיװטנַא ןביוהעגנָא ךיוא ךיז שזדָאל ןיא טָאה טייצ רענעי ןיא

 ןוא דנוב ,ןלוש-תוברת יד ןפַאשעג ןבָאה ןטסינויצ יד :ןזעוולוש שידיי ַא
 טריזינַאגרָא ךיוא רעטעּפש ןבָאה סָאװ ,ןעמייה-רעדניק -- ןויצ-ילעופ
 .ןלוש

 -רַאפ .טייקיטעט-רוטלוק רעד ןיא טרעטשעג טינ ןבָאה ןשטייד יד
 טַאהעג "טַאלבסקלַאפ רעזדַאל, טָאה ןדַאב םעד ףיוא זַא ,ךעלדנעטש
 .ןעגנוביײרשַאב ןוא ןשזַאטרָאּפער עטנַאסערעטניא רַאפ דלעפ טיירב ַא

 -ַאגנַא ןַאהַאק רַאזַאל טָאה טעברַא-שזַאטרָאּפער רעקיזָאד רעד וצ
 .רענפעש ךורב טסילַאנרושז ןגנוי טלָאמעד ןלופטנַאלַאט םעד טרישז
 ךורב זיא ,ןיו ןיא טרידוטש רָאי עכעלטע ,שזדָאל ןיא ןסקַאוװעגסיוא
 ןעװעג ןיש המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא רענפעש
 רעד ןופ סעיצוט טסניא יד ןיא ןוא שזדָאל ןיא "דנוב, ןיא וויטקַא
 םעד ןופ ללכב ןוא סעיצוטיטסניא יד ןופ ןשזַאטרָאּפער ענייז .ײטרַאּפ
 -כרוד ןעוועג ןענעז ,טייצ רענעי ןיא טײקמערָא רעשזדָאל רעד ןופ ןבעל
 טימ טלדורּפשעג ןבָאה ןוא טײקשירַאטנוב רעלַאיצָאס טימ ןעגנורדעג
 ,רעטקַארַאכ םעד ןופ רעטעברַאטימ רעטייווצ ַא .עריטַאס ןוא רָאמוה
 זיא ,סעיצוטיטסניא עשיטסינויצ-ילעוּפ יד ןבירשַאב רקיעב טָאה סָאװ
 וה ַא טָאה רע .רעשזדָאל ַא ךיוא ,יקסווָאטסושזב לקנַאי םייח ןעוועג
 רעד תעב ןבעל רעשזדָאל ןופ ךעלדליב ךיוא ןבירשעג ,ןשזַאטרָאּפער יד
 .סעקסערָאמוה ןוא המחלמ

 ןשיװצ .טרָא ןעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ גנוטייצ רעד ןיא טָאה רָאמוה
 .ש.י :יװ ןטסירָאמוה עטבַאגַאב ןזיװַאב ךיז ןבָאה רעביירש עגנוי יד
 רעקיטסול רעד; םינָאדװעסּפ ןרעטנוא טנַאקַאב זיא רעכלעוו ,ןײטשדלָאג
 ("סטרעוורָאפ, רעקרָאי-וינ ןופ רעטעברַאטַימ ַא טציא) "טסימיסעּפ
 טַאה רעכלעוו ,טסיאייסע ןוא רעטכיד רעטסּוװַאב רעד ,ןַאמיינ .מ .י ןוא
 ."לגיופ .אע ןעמָאנ-ןעּפ ןרעטנוא ןענָאטעילעפ עשיטסירָאמוה ןבירשעג
 ןבעגעג גנוטייצ רעד ןבָאה ןטסירָאמוה ןוא רעבײרש-שזַאטרָאּפער יד
 -נײא רעשירענגעק ַא טימ גנוטייצ עטייווצ ןייק .רעטקַארַאכ-סקלָאפ ַא
 רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא טינ זיא רענייק .ןעװעג טינ זיא גנולעטש
 גנוטייצ יד .?טַאלבסקלָאפ רעזדָאלא ןופ גנולעטשנייא רעשטיידדָארּפ
 זיא ןוא ללכ ןשידיי ןפיוא גנוקריוו עכעלנייוועגרעסיוא ןַא טַאהעג טָאה
 .גנורעקלעפַאב רעשידִיי רעד ןופ ןטכיש עלַא ךרוד ןרָאװעג טנעיילעג

 טייקנדירפוצ טימ ךעלדנעטשרַאפ טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשטייד יד
 טגרַאקעג טינ טָאה ןוא גנוטייצ רעד ןופ גנוקריוו עקיזָאד יד ןעמונעגפיוא
 ןלָאצ וצ טוג ןביולרעד טנעקעג ךיז טָאה ןַאהַאק רַאזַאל .ןעלטימ ןייק
 ,ןטסירטעלעב-רעביירש ןוא ןרעטרָאּפער יד ,רעטעברַאטימ-עיצקַאדער יד
 ןַאהַאק רַאזַאל טָאה ,עשרַאװ ןעמונרַאפ ןבָאה ןעײמרַא עשטייד יד ןעוו
 עשידיי עקיטרָאד ןופ טעברַאטימ יד ןעניוועג וצ ןעגנואימַאב טכַאמעג
 רָאנ .ןבעגעגנייא טינ םיא ךיז טָאה סָאד .גנוטייצ ןייז רַאפ רעביירש
 עטשרע יד טלעטשעג טלָאמעד ןבָאה עכלעוו ,רעביירש עגנוי ייווצ
 רעדעפזייר בקעי ןוא ךאלמ בייל --- רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טירט

 ."טַאלבסקלָאפ רעזדָאל, ןיא ןעגנופַאש ערעייז טכעלטנפערַאפ ןבָאה



 שזדָאל ןיא עסערפ עשידיי יד

 "טַאלבעגַאט רעשזדָאל, ןופ גנובעלפיוארעדיוו יד

 רָאטקַאדער-טּפיױוה סלַא רעגוא .י טימ

 -ַאב יד ןגעוו םיטרפ עטריטנעמוקָאד ןייק טנַאקַאב טינ ןענעז סע
 ןבעגסױרַא רעדיו םעד רַאפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סָאװ ,ןעגנואימ
 ןביוהעגנָא יײנסָאדנופ טָאה גנוטייצ יד .?טַאלבעגַאט רעשזדָאלע סָאד
 .י .רָאטקַאדער-טּפיױה סלַא רעגוא היעשי טימ ,1916 רָאי ןיא ןעניישרעד

 טריזינַאגרַא יינספיוא טָאה רע .גנולעטשנייא ןייז ןטיבעג טינ טָאה רעגוא
 טימ ןטסילַאנרושז ןעוועג ןענעז דעטעברַאטימ-טּפיױה יד .עיצקַאדער יד
 -ילב השמ :יוװ ,גנולעטשנייא רעשיטסינויצ רענעכָארּפשעגסיױא ןַא
 -נעזָאר ישזעי ר"ד ,ןַאמלעה השמ רעוט-יחרזמ רעד ,טילַאש .י ,טפיטש
 ןירעּפלַא ןרהא ,םולברַאי .מ ,טַאטוּפעד-םייס רעקידרעטעּפש ,טַאלב
 .רעגוא .י ןופ רעטעברַאטימ רעטסטנעָאנ רעד יו ,גייווצרעבליז ןמלז ןוא

 ןטימ טריזימעלָאּפ טינ טָאה "?טַאלבעגַאט רעשזדָאל, עטיײנַאב סָאד
 עשיטסינויצ סָאד ןפיטרַאפ וצ טימַאב ךיז רָאנ ?טַאלבסקלָאפ רעזדָאל;
 ןעגנובײרשַאב-שזַאטרָאּפער יד ,קינָארכ יד .רענעייל ענייז ייב ןיײזטסּוװַאב
 .טסייג ןשיטסינויצ ןיא ןעוועג ןענעז ,ןטלַאטשנַא ןוא סעיצוטיטסניא ןופ
 רעד ןופ ענייא טדיישרעטנוא ךיז ךעלטנירג ןבָאה ןעגנוטייצ ייווצ יד
 ןטושּפ ןרַאפ גנוטייצ ַא ןעוועג זיא ?טַאלבסקלָאפ רעזדָאל, .רערעדנַא
 יד טרינימָאד ןבָאה ןעגנובײרשַאב ןוא ןשזַאטרָאּפער יד ןיא .ןשטנעמ
 גנוטייצ יד זיא רעבירעד ןוא טייצ-המחלמ רעד ןיא ןדיײל עלַאיצָאס
 ףעשזדָאל, .םירבח ןויצ-ילעופ ןוא ןטסידנוב ןופ ןרָאװעג טנעיילעג ליפ
 ףיוא ןוא טכיש ןכעלרעגריב ןפיוא טציטשעג ךיז טָאה ?טַאלבעגַאט
 .ץנעגילעטניא רעשיטסינויצ רעד

 עשידיי רעשודָאל יד טקריװַאב קרַאטש ןבָאה ןעגנוטייצ עדייב
 יד תעב קורדסיוא םוצ ןעמוקעג סרעדנוזַאב זיא סָאד .גנורעקלעפַאב
 ןריפוצכרוד טנדרָארַאפ ,1917 רָאי ןיא טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשטייד
 .ןליוּפ-סערגנָאק ןטריּפוקָא ןיא ןטַארטָאטש וצ ןלַאװ

 ןבָאה ,םעטסיס-עירוק ַא טױל ,עטצענערגַאב קרַאטש ,ןלַאװ יד
 ןיא ,גנובעלפיוא רעכעלטפַאשלעזעג רערעסערג ַא וצ טכַארבעג ךָאד
 .טרָא בושח רעייז ַא ןעמונרַאפ ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד רעכלעוו
 עכעלטפַאשלעזעג עשידיי יד ןופ טסעמרַאפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד
 רעד ןופ רעגריב עשידיי-טינ ןוא עשידיי יד ןשיװצ ךיוא ןוא ,תוחוכ
 עדייב ןופ ןרָאטקַאדער יד .םינינע עלַאּפיצינומ-שיטילָאּפ ןגעוו ,טָאטש
 רקיע רעד זַא ,ןובשחו ןיד ַא ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי
 ןופ גנוקילײטַאב-ןסַאמ ַא וצ ןעגנערב זיא עדנַאגַאּפָארּפ-לַאװ רעד ןיא
 ייַב טכייל ױזַא ןעוועג טינ זיא סָאד .ןעמיטש יד ןבעגּפָא םייב ןדיי יד
 טבעלעג טָאה סע רעכלעוװ ןיא עיצַאנגיזער ןוא טיונ רערעוװש רעד
 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ בור סָאד

 רעד ןופ העפשה עסיורג יד ןזיװַאב ךיז טָאה ןלַאװ ענעי ייב ךיוא
 ןעגנַאגעג זייװנסַאמ עקַאט ןענעז ןדיי :שזדָאל ןיא עסערּפ רעשידיי
 רעטערטרַאפ טפלעה ַא טעמכ ןעמוקַאב ןבָאה ןוא סענרוא-לַאװ יד וצ
 לָאצ רעמַײמעגלַא רעד ףיוא רענעמטַאר 29 ,טַאר-טָאטש רעשזדָאל ןיא

 :טלַײטעג ךיז רענעמטַאר עשידיי יד ןבָאה ןעײטרַאּפ יד טיול .60 ןופ
 2 ,רעלעירטסודניא ןוא םירחוס 13 .,ןסקָאדָאטרָא 6 ,ןטסינויצ 7
 .ס.ּפ.ּפ עקניל יד טימ "דנוב, ןופ קָאלב רעד .ןויצ-ילעוּפ ןופ רעטערטרַאפ
 .רענעמטַאר 2 טריפעגכרודַא טָאה

 ,גנולעטשנייא רעשיטסינויצ ןייז יירטעג ,"טַאלבעגַאט רעשזדָאל;
 .גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןטַאדידנַאק יד רַאפ טריטיגַא טָאה

 רַאפ טרָא ןבעגעגּפָא ןטלַאּפש ענייז ףיוא טָאה ?טַאלבסקלָאפ רעזדָאל;
 -עירטסודניא ןוא םירחוס עטרילימיסַא רַאפ ךיוא ,ןעײטרַאּפ עשידיי עלַא
 טינ ןעגנוטייצ ייווצ יד ןשיוװצ ןענעז המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב .רעל

 סקופ רַאזַאל

 ןופ רָאטקַאדער-טּפיוה
 "טַאלבסקלַאפ העיינ ,

 ןיא עיציזָאּפ ריא ןעמונרַאפ טָאה עדעי .ןטיירטש םוש ןייק ןעמוקעגרָאפ
 .בעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןקיטלָאמעד

 שזדָאל ןיא עסערּפ עשידיי יד

 תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיוצ

 -עגנייא ךיז טָאה סע ןוא טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד יװ דלַאב
 רעשיליוּפ רעטבעלעגפיוא רעדיוװ רעד ןופ טכַאמ עליבַאטס יד טלעטש
 ןקידרעירפ ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא "טַאלבעגַאט רעשזדָאל, טָאה ,הנידמ
 -לַאנָאיצַאנ ַא ןופ ןעזנָא ןקידובכב םעד ןעמוקַאב טָאה ןוא טַאמרָאפ ןסיורג
 ףסערעטניא עשידיי יד טקידייטרַאפ עכלעוו ,גנוטייצ רעשיטסינויצ
 ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעלטנפערַאפ ןַאד טָאה רעגוא היעשי רָאטקַאדער
 רעדורב ןייז ןוא ןַאהַאק רַאזַאל טקידלושַאב טָאה רע ּוװ ,גנוטייצ ןײז ןיא
 ןעגנוגלָאפרַאפ וצ טריפרעד טָאה סָאװ ,ןשטייד יד ןעניד ןיא ןַאהַאק לארשי
 רעשיטסינויצ-לַאנָאיצַאנ רעד ןגעק טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד דצמ
 רָאטקַאדער ןופ ןפירגנָא עפרַאש יד .?טַאלבעגַאט רעשזדָאל, -- גנוטייצ
 רעזדָאל, ןייז ןוא ןענַאהַאק רַאזַאל ןפָארטעג קינייװ ןבָאה רעגוא היעשי
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 .הרוצ ערעדנַא ןַא ןעמוקַאב המחלמ רעד ךָאנ ,טָאה סָאװ ,"טַאלבסקלָאפ
 ןבײרשַאב טימ ,עיצַאמרָאפניא טימ ןבעגעגּפָא רעמ ךיז טָאה גנוטייצ יד
 רעזדָאלא טָאה המחלמ רעד ךָאנ .ךַארּפש רעטושּפ ַא ןיא ןשינעעשעג יד
 טנעיילעג זיא ןוא גנולעטשנייא עקניל-לַאיצָאס ַא ןעמונעגנָא "טַאלבסקלָאפ
 ,ןויצ-ילעופ ןופ רקיעב ,רעטעברַא עשידיי רעשזדָאל ןופ ןרָאװעג
 .עשרַאװ ןיא גנוטייצגָאט ענעגייא ןייק טַאהעג טינ ןַאד ןבָאה עכלעוו

 ןענעז שזדָאל ןשירַאטעלָארּפ ןיא טייצ רענעי ןיא ןשינעעשעג יד
 שזַאריט םעד ןטלַאהוצנָא ןפלָאהעגטימ ליפ ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג
 עקיטולב ,ןקיירטש-רעטעברַא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע .גנוטייצ ַאזַא ןופ
 ןטיירטש עשימרוטש ,םענרַאפ ןקיזיר ַא טימ סעיצַארטסנָאמעד-רעטעברַא
 עשינַאגילוכ-שיטימעסיטנַא ,ןטַאר-רעטעברַא יד ןיא ןעיײטרַאּפ יד ןשיווצ
 ַא ןופ רָאטקַאדער סלַא גנורַאפרעד רעכייר ןייז טימ .ןדיי ףיוא ןלַאפנָא
 ןרעדליש ןוא ןעלדנַאהַאב ךרוד ,ןַאהַאק רַאזַאל טָאה גנוטייצ רערעלוּפָאּפ
 טָאה רע .גנוטייצ ןייז ןופ שזַאריט םעד טרעסערגרַאפ ,ןשינעעשעג יד
 ןענעז עכלעװו ,רעלעטשפירש ,רעטעברַאטימ עינ טרישזַאגנַא ךיוא
 םעד ,ןָאורעדָארב השמ רעטכיד םעד ייז ןשיװצ ,דנַאלסור ןופ ןעמוקעג
 ןבָאה רעטעברַאטימ עיינ יד .ערעדנַא ןוא סקופ רַאזַאל טסילַאנרושז
 ךָאנ זיא סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ שזַאריט םעד ןטלַאהפיוא ןפלָאהעג
 יד וצ ןלַאװ עשיטַארקָאמעד יד תעב ןרָאװעג טקרַאטשעג לעיסנַאניפ
 .םייס ןטשרע םוצ ןוא ןטַארטָאטש

 + סקס ז :ואמפקוש

 עלעיציפָא ןַא ןעועג טלָאמעד זיא סָאװ ,?טַאלבעגַאט רעשזדָאל;
 ןשיאייטרַאּפ ריא ןטיהעגּפָא ךעלדנעטשרַאפ טָאה ,גנוטייצ עשיטסינויצ
 ,ןסנָאנַא עטלָאצַאב ןייק ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ ןענעז סע .רעטקַארַאכ
 גנוטייצ רעד ןיא .ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ-טינ רַאפ טריטיגַא ןבָאה סָאװ
 .ןעגנוטכיר עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד ןטערטרַאפ ןעוועג ךיוא ןענעז

 "טַאלבסקלַאפ רעזדָאל , ןיא ןעמ טָאה ,ןלַאװ-םייס יד ךַאנ דלַאב
 רענפעש ךורב יװ ,םעדכָאנ .ךיז טרידיווקיל גנוטייצ יד זַא ,טליפרעד
 רעקידנעטש ַא ןרָאװעג זיא ןוא עיצקַאדער סנַאהַאק טזָאלרַאפ טָאה
 עשרַאװ ןיא גנוטיצ רעכעלגעט רעשידנוב רעד ןיא רעטעברַאטימ
 רעקיטסול) ןײטשדלָאג .ש .י ןוא ןַאמיינ .מ .י ןעוו ןוא "גנוטייצסקלָאפ,

 יַנסַאי ףלָאװ .א

 טָאה -- "טנייה, רעװעשרַאװ ןיא ןעגנַאגעגרעבירַא ןענעז (טסימיסעּפ
 .ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא ?טַאלבסקלָאפ רעשזדָאל,

 גנוקריוו ןייז ןוא ?טַאלבסקלָאפ רעיינ;
 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעשזדָאל רעד ףיוא

 ַא ןזיװַאב דלַאב ךיז טָאה סע ןוא טרעיודעג גנַאל טינ טָאה סע
 טָאה גנוטייצ יד ."?טַאלבסקלָאפ רעיינ, .נ.א גנוטייצ עשידיי עטייווצ
 :ןדנעטשמוא עשילרעטסיוא עדנגלָאפ ייב ץנעטסיזקע ריא ןביױהעגנָא
 סנַאהַאק רַאזַאל ןופ רעטעברַאטימ-עיצקַאדער ענעזעוועג ןוא רעצעז יד

 ןבָאה ,גנוקיטפעשַאב ןָא ןבילברַאפ ןענעז סָאװ ,"טַאלבסקלָאפ רעזדָאל;

 רַאזַאל .טעברַא רעד ןופ טקיטײזַאב ןרעוו רַאפ גנוקיטיגרַאפ טרעדָאפעג

 תוררוב ַא ןופ סולשַאב ַא טול .ןלָאצַאב וצ טַאהעג טינ טָאה ןַאהַאק

 -טנַאה ךעלטסעק טימ רעצעז יד ןקיטיגרַאפ וצ ןעוועג םיכסמ רע טָאה

 טריפעגרעבירַא ןענעז עכלעוו ןוא ,טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,ץַאז-טפירש

 +גרעבנירג עלעשטיא ןופ יירעקורד רעד ןיא ןרָאװעג

 עיײנ יד ןעניישרעד ןביוהעגנָא 1923 רָאי ןיא ךיוא טָאה טרָאד

 עקידרעירפ יד ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא ןענעז עיצקַאדער רעד ןיא .גנוטייצ
 רַאזַאל ,ןָאזרעדָארב השמ :"טַאלבסקלָאפ רעזדָאלא ןופ רעטעברַאטימ

 הליחתכל טָאה רעכלעוו ,ינסַאי ףלָאװ .א ,יקסווָאטסושזב .י .ח ,סקופ

 רעכלעוו ,ןַאהַאק לארשי .רָאטקַאדער-טכַאנ ןוא רָאטקערָאק סלַא טעברַאעג

 בילוצ רעטעּפש טָאה ,גנוטייצ רעד ןיא ןטעברַאטימ ןביוהעגנָא טָאה

 טַאהעג רעדיוו שזדָאל טָאה םורַא ױזַא ,עיצקַאדער יד טזָאלרַאפ ךוסכס ַא

 .שידיי ןיא ןעגנוטייצ-גָאט ייווצ
 רעײז ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ?טַאלבסקלָאפ רעיינ,

 .לרעמיצ-ןכיק ןיילק ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצקַאדער יד .בצמ ןעמערָא ןַא
 ךס ַא ןעמוקעגסיוא זיא סע ןוא עיצַאולַאװעד ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סע
 -עיצקַאדער יד .גנוטייצ רעד ןיא טסנידרַאפ םעניילק םעד ייב ןדייל וצ
 ןַארַאפ זיא שזדָאל ןשידיי ןיא זַא ,טליפעג רעבָא ןבָאה רעטעברַאטימ
 שטנעמ-סקלָאפ ןטושּפ ןרַאפ ערעלוּפָאּפ ַא ,גנוטייצגָאט ַא ךָאנ רַאפ טרָא
 יד ."טַאלבסקלָאפ עיינ , סָאד ןטלַאהעגפיוא עקידתונשקע ןבָאה ייז ןוא
 ןקידנעייגפיוא ינ םענופ ןעגנוביײרשַאב-שזַאטרָאּפער עטנַאסערעטניא
 עשירַארעטיל ןוא ןענָאטעילעפ סנָאזרעדָארב השמ ,שזדָאל ןיא ןבעל ןשידיי
 עטסנרע יד ןוא ,סעקסערָאמוה סיקסווָאטסושזב .י .ח ,ןעגנולדנַאהּפָא
 רַאזַאל -- רָאטקַאדער-טּפוה םעד ןופ ןעגנולדנַאהּפָא עשיטסיצילבוּפ
 -סקלָאפ רעיינ; .טירָאלָאק ןקידעבעל ַא ןבעגעגוצ גנוטייצ רעד ןבָאה ,סקופ
 טָאה ןוא טכיש-רענעייל םעיינ ַא ןברָאװרעד ךיג רעייז ךיז טָאה ?טַאלב
 .שזַאריט ןיא ןסקַאװ ןעמונעג

 רַאזַאל .גנולעטשנייא עשיטסינויצ ַא טַאהעג ןבָאה ןעגנוטייצ עדייב
 רענעריובעג ַא ,?טַאלבסקלָאפ רעיינ , םענופ רָאטקַאדער-ףעש רעד ,סקופ

 טריפעג טָאה ןוא לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע זיא גרעבנירג עלעשטיא *

 רעביא ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג זיא רע .ביבא-לת ןיא יירעקורד ןייז

 .רָאי 0



 שזדָאל ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ןעמוקַאב טָאה ןוא שזדָאל ןיא ןסקַאוװעגסיוא זיא ,ןילָאװ ןיא לטעטש ַא ןיא
 טקידנעעג רע טָאה ךָאנרעד .הרות-דומלת ַא ןיא גנואיצרעד עשידיי ַא

 .טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא ץנעדורּפסירוי טרידוטש ןוא עיזַאנמיג
 ןוא ןעלקיטרַא ןכעלטנפערַאפ ןבױהעגנָא רע טָאה טנעדוטס סלַא ךָאנ
 תעב ."טַאלבנעגרָאמ רעשזדָאל, ןקידהמחלמרַאפ ןיא ןעגנולדנַאהּפָא
 -ָארטעּפ ןייק ןרָאװעג טלגָאװרַאפ רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 ןוא סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיי ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא טרָאד .דַארג
 רעד ךָאנ .ךעלטעטש עשידיי ןיא ןעגנוזעלרָאפ טימ ןרָאפעגמורַא זיא
 .ַאנַאיטַאט יורפ ןייז טימ שזדָאל ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא המחלמ

 ןעוועג סקופ רַאזַאל זיא שזדָאל ןייק ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ דלַאב
 רעד ןופ טָאה רע .ןויצ ילעופ עקניל יד ןופ ײטרַאּפ רעד ןיא וויטקַא
 ךיוא .םייס ןשילױּפ ןטשרע םוצ טַאטוּפעד סלַא טרידידנַאק ײטרַאּפ
 ,ײטרַאּפ ןויצ-ילעוּפ רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא יקסווָאטסושזב .י .ה
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 .גנוטייצ- גאטימכאנ עכילטפאשלעזעג+: שיטילאפ עשיאייטראפנוא
 24 היו פרת ןושחרמ ג גינ גָאטנָאמ הדאל 164 קסחו60213164 וס ןופופקצטב 1924 ז ז. הסא 13:

 -שה עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד ןטלַאהעגפיוא אלימב ןיוש טָאה סָאד
 ןַא יװ ןעגנַאגעגנָא זיא גנוטייצ יד םגה ,"טַאלבסקלָאפ םעיינ, ןיא העפ
 רַאפ ךעלגעממוא ןעוועג רעבָא זיא דָאירעּפ םענעי ןיא .עשיאייטרַאּפמוא
 צשידיי יד וצ גנואיצַאב ןיא שיאייטרַאּפמוא ןביילב וצ גנוטייצ רעשידיי ַא
 הילע רעד וצ ןוא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד וצ טרפב ,ןעמעלבָארּפ
 .לארשי-ץרא ןייק

 ,הילע-יקסבַארג רענעפורעג-ױזַא רעד ןופ טייצ יד ןעוװעג זיא סע
 עקידתוירזכא יד ךרוד עטריניאור ,ןטנַאקירבַאפ ןוא םירחוס עשידיי
 רעשידיי רעד ןיא ךיוא ןבָאה ,סעיצוקעזקע-סנגעמרַאפ ןוא ןרעייטש
 ,ןדיי .ןעמעלבָארּפ-סנבעל ערעווש ערעייז רַאפ גנוזייל ַא טכוזעג גנוטייצ
 ,סנגעמרַאפ ערעייז ןופ לייט ַא ןטלַאהוצנייא ןזיװַאב ךָאנ ןבָאה עכלעוו
 .לארשי-ץרא ןייק הילע ןגעוו תוצע ןגערפ עיצקַאדער ןיא ןעמוקעג ןענעז
 ןוא ןעלקיטרַא ןיא תובושת ערָאלק ןבעג טזומעג טָאה גנוטייצ יד
 םוצ גנולעטש עשירענגעק ַא ןעמענרַאפ רעדָא ,ךעלנעזרעּפ וליפא
 ןעגנוטייצ עשידיי רעשזדָאל עדייב ןבָאה טכיזניה רעד ןיא .םזינויצ
 יד ןעמונרַאפ ?טַאלבסקלָאפ רעינ, ןוא "טַאלבעגַאט רעשזדַאל,

 דיז טָאה "טַאלבסקלָאפ רעיינ, .גנולעטש עשיטסינויצ-לַאנָאיצַאנ עבלעז
 ילבוּפ עקידנריפנָא עשיטסינויצ ןופ טעברַאטימ יד ןעניוועג וצ טימַאב

 ערעייז ןעגנוטייצ עדייב ןיא טכעלטנפערַאפ קיטייצכיילג ןבָאה סע .ןטסיצ

 גרעבנזָאר ישזעי ר"ד -- ןטַאטוּפעד-םייס עשיטסינויצ יד ןעלקיטרַא

 ,רעקשַארפ ןושרג טַארטָאטש ןופ רעדילגטימ יד ןוא ,ןַאמלעה השמ ןוא
 -ײטרַאּפמוא; ןַא יװ ?טַאלבסקלָאפ רעיינ, .ערעדנַא ןוא םולברַאי .מ
 רעריפנָא יד ןופ ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה גנוטייצ "עשיא
 ןופ ךיוא ןלַאװ תעב ןוא גרעבצנימ לבייל טַאטוּפעד-םייס ןשהדוגא ןופ
 .ןזיירק עטרילימיסַא עשיטנַאקירבַאפ-שירחוס ןופ רעריפנָא

 ןפרַאש ַא וצ ןעמוקעג זיא ןעגנואיצַאב עשיאייטרַאּפ ןופ ןדָאב ןפיוא
 ."טַאלבסקלָאפ רעיינע ןוא שזדָאל ןיא טעטימָאק ןשידנוב ןשיווצ ךוסכס
 טַאהעג ךיז טָאה גנוטייצ יד .ןלַאװ-טַארטָאטש תעב ןעוועג זיא סָאד
 עטסטנעָאנ יד ףיוא ."דנוב , ןופ ןציטָאנ-לַאװ ןכעלטנפערַאפ וצ טגָאזעגּפָא
 וצ םלוע םעד טריטיגַא רענדער עשידנוב יד ןבָאה ןעגנולמַאזרַאפ-לַאװ
 רעכעלטנייפ ריא רַאפ ?טַאלבסקלָאפ רעינ, גנוטייצ יד ןריטָאקיָאב
 ."דנוב , ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד וצ גנולעטש
 גנוטַײצ יד .ףורפיוא ןַא ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא ךיוא זיא ןיז םעד ןיא
 ."דנוב, ײטרַאּפ רעד ןגעק ףירגנָא ןפרַאש ַא טימ טרעפטנעעגּפָא טָאה

 טקידנערַאפ ךיז ןבָאה ןלַאװ יד .ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה תקולחמ יד
 ןשיווצ שינעדנעטשרַאפ ַא וצ ןעמוקעג זיא ןַאד ."דנוב , ןופ ןוחצנ ַא טימ
 ."טַאלבסקלָאפ רעיינ  ןוא ?דנוב;

 ןבבנוװה העז

 ןעגנוטייצ רעשזדָאל יד ןופ גנוקריוו יד סיורג רעייז ןעוועג זיא ללכב
 ,טָאטש רעד ןיא ןבעל ןשיאייטרַאּפ ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי םעד ףיוא
 -רַאפ טימ טגייווצעצ ךיז ןוא ןסקַאװעגרעדנַאנופ קרַאטש ךיז זיא סָאװ
 .ןטלַאטשנַא ןוא סעיצוטיטסניא ענעדייש

 סיזירק ןשימָאנָאקע םעד בילוצ טָאה סָאװ "טַאלבעגַאט רעשזדָאל;
 רעדיו זיא ,1925 ןיא טייצ רעצרוק ַא ףיוא טלעטשענּפָא טַאהעג ךיז
 רעד רַאפ .רָאטקַאדער סלַא ןענַאהַאק לארשי טימ .,ןרָאװעג טײנַאב

 סֵמֹוֹוּג קס
 גנאגרָאי רעטרעפ .,ךֶג טוסט יש ןיירּפ פו שה דחאז םאואש דחצ סטואש באצנטנסחפ

 ענובירט רעזנוא
 ןליוּצ ןיא " 'תודחאתה. טאב רעשיטסילַאיצאס-שי גט נו רעד = ןַאגדא

 36 ראונַאי 7 טאל
 158 49 .לעס 91 אקסוַאסַאּפ .סזרַאל :עיצארססינימדא ןוא עינקאדער ןוֿפ סער

=== 

 {662,17 8ועס2חֹוּב
 3ז. 866. 1 86חח/תוצוזגס): 1662, ?סחוסז548 91. 46 9



26 

 -רַאטימ יד ןבָאה ,ןענישרעד טינ זיא "טַאלבעגַאט רעשזדָאל; סָאװ ,טייצ
 גנוטייצגָאט ַא ןבעגעגסױרַא ןיילַא גנוטייצ רעד ןופ רעצעז ןוא רעטעב
 ךיוא ןענעז ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא ."טַאלבעגַאט רעזדנוא, ןעמָאנ ןרעטנוא

 -ַארטסקע; יז ןופ רענייא ,ןעגנוטייצ-טנוװָא עכעלטע שזדָאל ןיא ןענישרעד

 ,טכַאמרַאפ ךיז ןוא 1924 ןיא געט 62 ןעניישרעד ןזיוװַאב טָאה ,"טַאלב
 .טלעג ןיא לגנַאמ בילוצ

 -נכָאװ יד ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא ןעגנוטייצ עשיאייטרַאּפ יד ןשיווצ

 רעשיטסילַאיצָאס-שיטסיניצ רעד ןופ "ענובירט רעזדנוא, גנוטייצ
 תודחאתה; ײטרַאּפ

 -סקלָאפ רעיינ, ןוא ?טַאלבעגַאט רעשזדָאל, ןעגנוטייצ-טּפיוה עדייב
 ןפיוא סולפנייא ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה ןוא ןענישרעד ןענעז ?טַאלב
 -טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב ,שזדָאל ןיא ןבעל ןשידיי
 ַא טכַאמעג ןבָאה סיצַאנ יד ןעװ ,עיצַאּפוקא רעשירעלטיה ןוא המחלמ
 רַאפ ךָאנ ,ןבעל-רוטלוק ןוא ןטריזינַאגרָא ןשידיי ןצנַאג םוצ ףוס ןלַאטורב
 םוקמוא ןטימ .םוטנדיי ןשילױּפ ןופ גנודרָאמסױא רעשילַאיטסעב רעד
 טַאהעג ןבָאה סַאװ ,שזדַאל ןיא ןעגנוטייצ-טּפיוה עשידיי ייווצ יד ןופ
 ךיז טָאה ,טעברַא עלופטסנידרַאפ ןופ עטכישעג עגנַאל ַא ךיז רעטניה
 ןיא הליהק רעשידיי רעסיורג רעד ןופ ןברוח רעשיגַארט רעד ןבױהעגנָא
 .שזדָאל

 רעטשרע ןוא עסערּפ רעשידיי רעשזדָאל רעד ןופ רענָאיּפ רעד
 ןעװעג זיא ,רעגוא היעשי 'טַאלבעגַאט רעשזדָאל, ןופ רָאטקַאדער
 שטייד יד יו דלַאב .רעדרע ןמ"יצַאנ יד ןופ תונברק עטשרע יד ןופ רענייא
 ןטלַא םעד ייב עיזיווער ַא טריפעגכרודַא יז ןבָאה ,ןעמוקעגניירַא ןענעז
 טלָאװעג טינ טָאה רע לייוו ,ןגָאלשעצ קידתוירזכא םיא ןוא טסילַאנרושז
 יז ןבָאה רעטעּפש ."דיי ריזח רעקיצומש רעד טניווװ ָאד, זַא ,ןרעפטנע
 עלַא ליבָאמָאטױא רעייז וצ ןגָארטּפָארַא ןרעגוא היעשי ןעגנּוװצעג
 םעד ןריולרַאפ ּפעלק ןוא טיקדימ ןופ טָאה רע זיב ,םיצפח-בוטש
 -קעװַא ןרעגוא ןשטייד יד ןבָאה עיזיווער רעטייווצ ַא תעב .ןיײזטסּוװַאב
 טָאה סע יװ .טעדרָאמרעד טרָאד ןוא 117 רעשזרעגז ףיוא טריפעג
 3 רעגוא היעשי טָאה ,שטיװָאסַאנַאי .י רעלעטשטפירש רעד ןבירשעג
 ןַאד ןוא ,רבק ַא ךיז רַאפ ןבָארג טנעה עזיולב יד טימ טזומעג געט
 -ליז .ז ןופ סעיצַאמרָאפניא יד טיול .ןרָאװעג ןסָאשרעד טשרע רע זיא
 .טייהרעקידעבעל ןרָאװעג ןבָארגַאב רעגוא היעשי זיא גייווצרעב

 ןופ רָאטקַאדער רעטצעל ןוא רעקידרעטעּפש רעד ,ןַאהַאק לארשי
 יד ןעוו .לרוג ןעמַאזיורג ןבלעזמעד טלייטעג טָאה ,"טַאלבעגַאט רעשזדָאל;
 ןזיוועגנָא טסילַאנרושז רעשטייד ַא טָאה ,שזדָאל ןעמונרַאפ ןבָאה סיצַאנ
 .טעדרָאמרעד ןוא טריטסערַא דלַאב ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,ןענַאהַאק ףיוא

 ינסַאי ףלָאװ .א

 אנוטיצ .אטעג רעד ןוב םַארגַארּפ
 ."געשסייצ-אסעג 1 א ףארפש רעטידד רעד ןיא :תשדצ א ןעניישדפ+ זצ אפעק ןיא א םמיה ןא םנידז

 : ןוא .םכיכ פג ץלצ ןגעה אצפנ טעטש רלעיהנייא יד ןדימרצמעא וצ כימזקא ןעדמאב ךל םעוװ עטשייצ-שמענ יד
 - /-- עמעג ןיא ןופ וצ טכולרַעד םפינ זא 22 טאז ןוא טברלרעד א) זיא כע שאוו ,ינעג ןרעקקועֿפױא ;הנאס .מפענ

 : .צ א םעכרא ,גוטנרעד יז עט ןכגו סאו .ןנארפ עלא ןמכיילא- סט; ליבע טגיירעגאש1, יד

 .עדא יא .טקנרא ץס טיפ ןטנעמצב דש ךד םיקכעלתמ יד ןבינ געורשסלעשעב רעד םעוו יננצשייצ-אשכג, יד
 = ,ןכעל-נבש;1 שגנומ ןמיבענ

 /  ןענעפ קג יעבנייצפ.תל"כר א רשצצה קילדזדפ .ענָקדירעילאפ ור זא .ןואלרעד םשינ טע דנעדצזאמעג. יר
 א יא למיא א טצעב א ןכנשרבוצגױרא קדתע דבענ ןענעז האפ סעל ענעלפרא טנארעפה+ ןטירטשראמב

 1 = = עא סעקיר םער ןכערעשמעא סאו .הנעיי זד חג ןעננערב עה ינומדיציעשענ "ד
 ז יי = ר ר א גקסייצ עמ. יד

 טוצ ןעמא עיעו שמ ןכיורבסופ סא לא ייד א טבע ר סולפ- נאט טיצ ןפעשש מכוח :!עתושילע צטנע2,
 : : ,טנורקככעפא בדצמפנ .רכד ןיֿפ ןראט

 דא ירא תוישראפ תס עדא א יובישעמ רפד ןנקז ןרדגרשפניא ךכדיגקר פעה ימי יאמעג יד
 : .טֿפעסוצ רפטסמשאע דעד העב רעענלפ עניוט ןנשט ןוא .ןכראסעלאססעבידא

 געגעטע--טנאלאב ןוא זסשזנעדראראפ ענייפ עיוא ןעפרגגעדצמ שעה זישנמצ-אמענ- יד

 2 עמ סא יז .ןאוש יג ןיפ ךרה עס ימלא יז ןופ ןַצטע} יר ןכערפנפערצפ םכז ןעמייצ-אטלע יד
 : ,טצאר:טצ5 .ןישציטסינימיזא .אמונ זיג רויז

 2 עב = טסאמא :טרעו |+ עצש-ו- + ןאצ: תמהיש זא טעה !עמיצ-אמעג יד
 -.נ8

 :טייהל ,גקנענ ןיצ שטירַא -עזדתא סע3 ןעגנַאַאל 4 ענעצרָאיע2 דיא ךיוד י1 יע ךיפ ןאטלעז עיהנעקללד רעקוזָאד רעד יצ

 2 טסברא (}

 י.לניזוכ 14

 נאר דאפ גראז 5
 ןוא רתב ךערנשה 44
 ,אעג ןיצ זר 65

 - .עשינ ;דפ קד ןקיעידל סעניפ רע יז מיז ןוצ קעש עקיעזיפ זרע ןיײב דיעגא 13 -ןעגנל ?קרד יד א סא ףייא
 .ןויד טנעדיישדַאפ ןמ ראעצה עש רעראסע סקיליתיג יח 56 קיצסיש -

 - גמערעצ טשינ ראה ןייק ףיוא ךיא לע ,םערגאדא ןטנעיצעמושנבידא זיימ ןונ)

 טפַאשרעהײצַאנ רעד תעב ַאטעג רעשזדַאל ןיא ןענישרעד -- גנוטייצ ַאטעג



 רעזַאל דוד

 ,רעזַאל םחנמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא טַאלבנכָאװ -- ייהפצמה;
 ,1903 רָאי ןיא "דיגמה , טַאלבנכָאװ םענופ ךיז ןסילש ןכָאנ ןענישרעד

 .1916 זיב 1904 ןופ ןענישרעד זיא ייהפצמה;

 ןוא רעביירש ַא רַאפ ןבַאגפיא עטסמענעגנָא יד ןופ טינ זיא סָאד
 יד טָא רעבָא ,גנוטייצ ַא ןופ "ןרבקק רעד ןייז וצ -- טסילַאנרושז
 -- ,רעזַאל םחנמ ןועמש ןופ קלח ןפיוא ןלַאפעג אקווד זיא עבַאגפיוא
 ןלעטשוצּפָא ןעגנוווצעג ןעוועג זיא רע ןעוו לָאמ ןייא : לָאמ ייווצ סָאד ןוא
 טכַארבעג טָאה רע ןעוו לָאמ טייווצ ַא ןוא ,"דיגמה, ןופ גנוניישרעד יד
 -סגנילביל ןייז ,"הפצמה, טַאלבנכָאװ ןופ רעמונ ןטצעל םעד קורד םוצ
 "דיגמהע רעד יוװ םעדכָאנ ,טעדנירגעג גנוטייצ יד טָאה רע טניז דניק
 .ןענישרעד טשינ רעמ זיא

 טָא ןופ ,"דיגמה. ןופ "הריטפ, רעד ןופ רָאי סָאד זיא סָאד -- 2
 טעדנירגעג זיא יז טניז םילוגלג ליפ טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ,גנוטייצ רעד
 -שיסור רעד ןבענ ,קיל לטעטש ןשיסיײרּפ ןיא 1856 ןיא ןרָאװעג
 -= ןיוװ ןוא ןילרעב ךרוד ןעגנַאגרעד זיא יז זיב ,ץענערג רעשישטייד
 ןעװעג זיא יז ךיוא סָאװ טָאטש יד ,עיצילַאג-ברעמ ןוא עקָארק ןייק
 ַא ,סקופ לאומש בקעי .ץענערג רעשיסור רענעזעוװעג רעד וצ טנעָאנ
 גנוריגַאדער יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה ,רעגַאל-"ןויצ-יבבוח; ןופ רעביירש
 ןופ ןוז ןוא הנמלא רעד ןופ טפיוקעג יז טָאה רע סָאװ ,טַאלבנכָאװ ןופ
 טסייג רעקידעבעל ןייז ןוא "דיגמה, ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןָאדרָאג דוד
 -ַאדער םייב ףליהעג ַא יװ ןדַאלעגניײא טָאה סקופ .ןָא ביוהנָא ןופ טעמכ
 ,עיצילַאג-לַארטנעצ ןיא לשימעשּפ ןיא רענעריובעג ַא ,ןרעזַאל .מ .ש ןריג
 -ילבופ טימ ךיוא "דיגמה, ןיא טקילײטַאב ךיז ליבַאטס טָאה רעכלעוו
 ןוא .לארשי תמכח ןופ טיבעג ןפיוא רקיעב ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיצ
 רָאטקַאדער ןופ ןטפעשעג עטַאווירּפ יד טרעגרערַאפ ךיז ןבָאה סע ןעוו
 ןפיולטנַא וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא רע ןוא רעמיטנגייא-סגנוטייצ ןוא
 -עגרעביא גנוטייצ עצנַאג יד רע טָאה -- דנַאלגנע ןייק סרענָאמ ענייז ןופ
 ,"ןעגנוזייוװנָא  טימ טנגונגַאב רָאנ ךיז ןוא ןרעזַאל ןופ טנעה יד ןיא ןבעג
 .עקָארק ןייק ןָאדנָאל ןופ ןקיש טגעלפ רע סָאװ

 גנוטייצ עקידנפמעק ַא -- "הפצמה,

 רעזַאל םחנמ ןועמש
 "הפצמה , ןופ רָאטקַאדער

 רעמיטנגייא-סגנוטייצ ןשיווצ טייקימיטשנייא ןייק ןעוועג טינ זיא'ס
 ןסעזעג ןענעז יז תעב ךָאנ ,רעזַאל רָאטקַאדער ןשיטקַאפ םעד ןוא סקופ
 ןַא ןעוועג זיא סקופ ."דיגמה, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןעמַאזוצ עדייב
 ןטָארטעגסױרַא ףרַאש רע זיא ַאזַא סלַא ןוא 'ןויצ-בבוח, רעשיטסַאיזוטנע
 ַא ןעועג זיא ןגעקַאד רעזַאל .לצרעה ןופ םזינויצ ןשיטילָאּפ ןגעק
 םזינויצ ןשינַאילצרעה ןופ טסייג םעד טָא ןיא ןוא לצרעה ןופ רערערַאפ
 -רעטניה םעד טָא ףיוא .גנוטייצ יד ןריגַאדער וצ טימַאב ךיז רע טָאה
 -עגפיוא טָאה סקופ זיב ייז ןשיוװצ םיכוסכס ןכָארבעגסיױא ןענעז טנורג
 ןעוועג ךישממ טָאה רע רעבָא -- לעיסנַאניפ גנוטייצ יד ןציטש וצ טרעה
 רעשיאעדיא רעד ןגעק קיטירק ןייז ןוא "ןעגנוזייוונָא; יד ןקיש וצ
 "דיגמה, רעד זיא יױזַא ןוא .ןעמונעגנָא טָאה רעזַאל סָאװ ,"שיניל;
 טעדנירגעג זיא רע טניז רָאי קיצפופ בורק ךָאנ ףוס ןייז וצ ןעמוקעג
 .ןרָאװעג
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 "הפצמה ,, ןופ רעמונ ןקיזָאד םעד ןיא טכעלטנפערַאפ

 טי

 אזהאֿפאג וט 1ןא

 ) ם

 רעזַאל דוד

 ףיוא ןעמוקעג זיא "הפצמה, -- ןעגנַאגעגרעטנוא זיא "דיגמה,
 ןבעגוצסיורַא ןעגנוטיירגוצ יד טרעיודעג ןבָאה טייצ רָאי ַא ךרעב .טרָא ןייז
 .מ .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןוא ץיזַאב ןיא -- גנוטייצ עיינ יד
 םינינע יד רַאפ "ףתושא ַא יו ךיז וצ ןעמונעג טָאה רעכלעוו ,רעזַאל
 ַא ןַארַאפ זיא סע זַא; .ףָאה ילתפנ ןסנַאניפ ןוא גנוטײרּפשרַאפ ןופ
 עיצילַאג רַאפ גנוטייצ רעשיערבעה רערעדנוזַאב ַא ןיא שינעפרעדַאב
 רעד ןבירשעג טָאה -- "?עּפָארײא-לטימ ןופ רעדנעל עקירעביא יד ןוא
 ןטשרע םעד טנפע סָאװ ,לקיטרַא ןשיטַאמַארגָארּפ ןייז ןיא רָאטקַאדער
 טינ רימ ןפרַאד ,טנייש זדנוא יװ ,סָאד, -- "הפצמה, ןופ רעמוו
 ןעניישרעד סָאװ ,ןעגנוטייצ עשיערבעה ייווצ יד .ללכב ןכיירטשרעטנוא
 ןענעז ,("ןמזה, ןוא "הריפצה, וצ ָאד זיא הנווכ יד) דנַאלסור ןיא טנייה
 ןענעז ןרָאטקַאדער יד ןופ טנעה יד רעבָא ,טריגַאדער טוג תמא ןַא סָאװ
 לקיטרַא ןיא טנכייצעגנָא ָאזלַא טָאה רָאטקַאדער רעד ..."ןדנובעג
 קידנרעכיזרַאפ ,ןַאלּפ ןטיירב ַא גנוטייצ ןייז ןופ ?גנומיטשַאב, רעד ןגעוו
 תיצמת םעיונעג ַא רעמונ םענייא ןדעי ןיא, ןעגנערב וצ רענעייל ענייז
 רעד ןופ ךשמ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,סעיינ עקיטכיוו עלַא ןופ
 יד ייב ,טפַאשלעזעג ןוא ןבעל ןופ ,תונידמ יד ןופ םינינע ןיא ךָאװ
 -עטיל ןוא טּפַאשנסיװ ןופ םינינע ןיא ,ןדיי יד ייב ןוא םלועה תומיא
 סָאװ ,עשרה-תוכלמ ןופ טכַאמ יד ?ןקיאורַאב , וצ ידכ ןוא ..."רוטַאר
 ךיז טימ ןעגנערבוצניירַא לולע זיא יז זַא ,גנוטייצ עיינ יד ןייז דשוח ןָאק
 ,עירעּפמיא רעשירַאצ רעד ןיא "לַאירעטַאמ-סיירפיוא ןכעלרעפעג
 "הפצמה; רעד זַא ,לקיטרַא ןשיטַאמַארגָארּפ ןיא טגָאזעג ךיוא טרעוו
 יד ידכ ,דנַאלסור ןייק םוקנײרַא ןייז ףיוא ןייז רתוומ הליחתכל טעװ
 ןליוהרַאּפ ןפרַאד טינ לָאז רע ,יירפ ןייז ןלָאז רָאטקַאדער ןופ טנעה
 יד ןוא תועידי עקיטכיוו יד רענעייל ענייז ןופ ןדיימרַאפ ןוא תמא םעד
 ןסיורג ןיא ךעלגעטיגָאט ןעמוקרָאפ ןלעװ סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ ענעעזעגנָא
 ..."רעקלעפ יד ייב ןוא ןדיי יד ייב ,דנַאלסור

 ןעועג זיא'ס זַא ךעלגעמ .הכאלמ יד ןעװעג זיא טכײל טינ
 רַאפ גנוטײצ רעשיערבעה רערעדנוזַאב ַא ןיא שינעפרעדַאב ַא;
 טָאה סָאד יװ ,"עּפָאריא ןופ רעדנעל עקירעביא יד ןוא עיצילַאג
 ןטשרע ןיא לקיטרַא ןשיטַאמַארגָארּפ ןייז ןיא רָאטקַאדער רעד ןבירשעג
 -קעיבָא זַא ,ןרעוװ טגָאזעג ףרַאד תמא רעד רעבָא ,"הפצמה; ןופ רעמונ
 ןענעז -- גנוטייצ רעשיערבעה ַא ןופ םויק ןרַאפ ןעגנוגנידַאב עוויט
 ףןדיי עריא ןוא עיצילַאג ןופ טײקמערָא "עטמירַאב , יד .ןעועג טינ
 רעייז סָאװ ןוא עזַאב עשימָאנָאקע עטסעפ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו

 -טפול, ףיוא טינ ביוא ,יירעלקעמ ףיוא טציטשעג ךיז טָאה הסנרּפ-רקיע
 עיסעֿפָארּפ ַא ןָא ,ןפורעג ייז ןעמ טָאה "ןשטנעמ-טפול,) "ןטפעשעג
 ןייא ןופ עיצַאלימיסַא .(ןבעל ןויטקודָארּפ ַא וצ גנוטיירגוצ ַא ןָא ןוא
 ךיז טָאה סָאװ ,םזיטַאנַאפ רעזעיגילער טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא טייז
 ענעדישרַאפ ןופ םיר"ומדא-םייבר יד ןופ "ףייה, יד םורַא טרירטנעצנָאק
 -רעדיוו רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןצָארּפש עטשרע יד ךיוא .סעיטסַאניד
 -רעדיוו רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טינ ןענעז גנוגעווַאב -סגנובעלפיוא

 טקנוּפדנַאטש ןקיטסייג ןופ ןוא ,ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןופ גנובעלפיוא
 טנָאקעג טינ טָאה ץלַא סָאד -- עיצַאלימיסַא וצ טגיונעג ייז ךיוא ןבָאה



 גנוטייצ עקידנפמעק ַא -- "הפצמה,

 רעשיערבעה ַא רַאפ ןדָאב ןכעלטפַאשלעזעג ןקירעהעג ןייק ןפַאש

 .עיצילַאג ןיא גנוטייצ

 ףיוא ,ןעלצרָאװ ןָא ,סקיוועג םערָא ןַא -- אפוג גנוטייצ יד --- רעמכָאנ
 -עטש עקידנפמעק ַא ןעמונעגנָא ךיילג טָאה -- ןדָאב םענעקורט ַא
 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא ןעגנוניישרעד עוויטַאגענ עלַא וצ גנול
 -רושז רעד ןיא ןעזעג טָאה רעכלעוו ,רָאטקַאדער ריא .עיצילַאג ןיא
 ,תוחילש עלַאנָאיצַאנ ַא ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,ענובירט רעשיטסילַאנ
 םוש ןייק ףיוא ןעגנַאגעגניײא טינ זיא ןוא םָארטש ןגעק ןעמּױװשעג זיא
 רעדָא רעגַאל םוש ןייק "טהפנחעג, טינ טָאה רע .ּתורשּפ ןוא םירותיוו
 "ןזָאלוצּפָארַא, טימַאב טינ ךיז טָאה רע ,טכיש ןכעלטפַאשלעזעג םוש ןייק
 .ןבייהרעד םיא טלָאװעג טָאה רָאנ ,רענעייל ןופ ָאווינ ןוא קַאמשעג םוצ
 יד רַאפ דחּפ ןוא ארומ ןָא ,תמא םעד ןגָאז םיא -- ץלַא ןופ רעמ ןוא
 עטשרמולכ יד טָא ,תוליהק יד טשרעהַאב ,לשמל ,ןבָאה עכלעוו ,"םיפיקת,
 רעד ןופ רענָאיזיװ רעד סָאװ ,סעיצוטיטסניא עשידיי "עמָאנָאטױא;
 ןשיטסינויצ ןרַאפ ?ןרעבָארעד, וצ יײז ןלױפַאב טָאה הנידמ רעשידיי
 טלָאװעג טינ לָאמנײק טָאה "הפצמה, ןופ רָאטקַאדער רעד .קנַאדעג
 רעדָא "ךעלגנעגוצ ,, ןייז ,זיא סע ןעמעוו ןופ ןגיוא יד ןיא ןח ןעניפעג
 -גייוועגמוא ןַא טימ ןבירשעג רע טָאה טסיצילבוּפ ַא יװ .רעלוּפָאּפ וליפא
 ,טלדַאטעג ןוא טָאּפשעג רע טָאה טסינָאטעילעפ ַא יװ :ןערב ןכעל
 -- רעיצרעד ַא יװ ;סקניל ןוא סטכער ףיוא םזַאקרַאס טימ ןכָאטשעג
 ןוא לארשי תמכח רַאפ גנולײטּפָא עלעיצעּפס ַא טמיטשַאב רע טָאה
 םינינע רַאפ עגַאליײב עלעיצעּפס ַא ןבעגעג וליפא רע טָאה טייצ רעד טימ
 ןוא ,ךוב ַא ןופ םרָאפ ןיא ,"הפצמה תמר, -- טפַאשנסיװ ןוא הרות ןופ
 .טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז ןייז ןופ ןיורק יד םעד ןיא ןעזעג טָאה רע
 ןרַאפ ךיוה וצ ןעוועג זיא --- עשימעדַאקַא ןַא טעמכ -- "המר,; יד רעבָא
 .רענעייל ןשיצילַאג ןכעלטינשכרוד

 ךיז טָאה יז יװ ,קורדסיוא ןקרַאטש  ַאזַא טימ קיטסיצילבוּפ ַא;
 רעד טביירש -- רָאטקַאדער ןופ סרעדנוזַאב ןוא ,"הפצמה; ןיא ןענופעג

 רעטיירב ןייז ןיא לסערק .ג עסערּפ רעשיערבעה רעד ןופ רעקירָאטסיה

 טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ ,טייקיטעט ןייז ןוא רעזַאל .מ .ש ןגעוו גנושרָאפ
 -- (קוק ברה דסומ ןופ עבַאגסיוא) "הפצמה לע; ןורכזה-רפס ןיא ןרָאװעג
 רעשיערבעה רעקירעביא רעד ןיא ןכיילג סריא ןעניפעג וצ רעווש זיא
 טגײלעגפיורַא טָאה סָאװ רוזנעצ רעד בילוצ ייס ,הפוקת רענעי ןופ עסערּפ
 ,ןליוּפ ןוא דנַאלסור ןיא עסערּפ רעשיערבעה רעד ףיוא ךָאי ןרעווש ַא
 הפוקת רענעי ןיא ןעװעג ןענעז ליפ טינ סָאװ ,םעד בילוצ ךיוא יװ
 ןופ רָאטקַאדער רעד יװ טנעמַארעּפמעט ןקימַאלפ ַאזַא טימ ןטסיצילבוּפ
 טּפַאכעגרעביא רָאטקַאדער רעד טָאה לָאמטּפָא ."רעזַאל .מ .ש "הפצמה,
 לישכמ ךיוא םיא טָאה לָאמ ןייא ,ןערב ןשיטסיצילבוּפ ןייז טימ סָאמ יד
 עטסבושח יד ןופ רענייא ,ןיימ ןלעיצעּפס ַא ןָא רעדָא ,קיליווזייב ןעוועג
 ,דלעפנערעב ןועמש ר"ד .הפוקת רענעי ןיא רעביירש עשיערבעה
 טָאה סע סָאװ ,קימעלָאּפ רעטנַאקַאב רעד ןופ געט יד ןיא טָאה רעכלעוו
 -- ?חולישה, ןיא לקיטרַא ןייז טימ ץיבורוה שיא י"ש ןפורעגסיורַא
 -- "דיתעהא טפירשטייצ ןייז ןיא רעטעּפש ןוא ,"תודהיה םויק תלאשלק
 רַאפ ןלעטש וצ ךיז "הפצמה, ןופ רָאטקַאדער ןרַאפ טעטכילפרַאפ ךיז

 זַא ,ןזייװרעד ןוא ,ןשהכולמ רעדָא ןכעלטפַאשלעזעג ַא ,טכירעג ןדעי
 ןייז טמַאטש ןענַאד ןופ ןוא "ןָאיסימ םעד תבוטל קיטעט זיא ץיבורוה;,
 דלעפנערעב ןעוו רעבָא .םוטנדיי ןופ ןטרעוװ עקיביײא יד ןיא ?הריפכ;
 -- רעזַאל טּפשמ ןיא תודע ןַא יװ ןעניישרעד וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא
 ןוא ,ןעגנוקידלושַאב ענייז עלַא ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז רע טָאה ,ץיבורוה
 רעד ןיא לטיּפַאק רעשיטַאמַארד רעד טָא .ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא רעזַאל
 ףיוא ךָאנ טרַאװ הלוג רעד ןיא עסערּפ רעשיערבעה רעד ןופ עטכישעג
 ןוא זגור ןָא; ןבירשעג ,עיפַארגָאנָאמ רעשירָאטסיה רעוויטקעיבָא ןַא
 .רעקירָאטסיה ןטלַארוא ןופ לומרָאפ רעד טיול ,"ץנעדנעט ןָא

 ךיוא םַאזנײא ,טריפעג טָאה רע סָאװ ,ףמַאק םעד ןיא סַאזנייא
 ןעװעג זיא -- ןבעל ןייז טליפעגסיוא טָאה סָאװ ,עיצקַאדער רעד ןיא
 רעד ןופ םויק םענופ ןרָאי עלַא ?הפצמה, ןופ רָאטקַאדער רעד קיטעט
 יד ןופ ןגיוא יד ןיא :ןעמוקוצכָאנ ןעמעלַא ןעוועג רעווש .גנוטייצ
 לענָאיצידַארט וצ ,וייטַאװרעסנָאק וצ ןעוװעג גנוטייצ יד זיא םיליכשמ
 ַא יװ ,ןגעקַאד ,ןעזעג יז ןבָאה םידיסח עשיטַאנַאפ יד .זעיגילער ןוא
 .טריטָאקיָאב יז ןבָאה ןוא ,ל"ר גנורעטסעל ןוא תוסרוקיפא רַאפ ענובירט
 ,גנולעטש רעלַאנָאיצַאנ ריא בילוצ זייב ןעוועג ןענעז ןרָאטַאלימיסַא יד
 .ןַאגרָא "ןלעיציפָא, רעייז רַאפ ןטלַאהעג טינ יז ןבָאה ןטסינויצ יד ןוא
 םתס רעדָא ,רעײג שרדמ-תיב יד ,םירוחב-הבישי עלַא יד טָא ןוא
 ןוא ?טנַאה ןיא רעדעפ ַא ןעמענ וצ, טשלחעג ןבָאה סָאװ ,םינלטכ
 ,"גנוטכיד, רעדָא ,עזָארּפ ןיא ,גנוטייצ רעד וצ תוריצי ערעייז טקישעג
 רעד ןופ תובושת) "ןטסַאק-ווירב, ןיא ןענופעג ךָאנרעד ןבָאה ןוא
 ןריוושעג ןבָאה -- ?ןקורד טינ ןלעװ רימ, ןיד-רזג םעד (עיצקַאדער
 םעד רָאטקַאדער ריא ןיא ןוא גנוטייצ רעד ןיא "ןעמענ וצ המקנ;
 .ךעלטעטש ערעייז ןיא עינַאּפמַאק ַא םיא ןגעק טריפעג ןוא ,"רזכא;

 םורַא ןרירטנעצנָאק וצ ןעוועג הילצמ "הפצמה, טָאה ןגעווטסעדנופ
 רָאטקַאדער רעד ןוא ,רעביירש עגנוי ךיוא יװ ,עטלַא ןופ ייר עצנַאג ַא ךיז
 ןופ םינמיס ןזיװעגסױרַא טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי טקיטומרעד טָאה
 טלדנַאװרַאפ ךיז טַאלבנכָאװ סָאד טָאה םורַא ױזַא .טייקיעפ רעשירַארעטיל
 עכלעוו ,עיצילַאג ןיא ןטנַאלַאט עגנוי ענעגייא רַאפ ?יירעיצרעד; ןימ ַא ןיא
 רעייז ןעמונרַאפ וליפַא ןוא טלקיװטנַא ךיז ןרָאי יד ןופ גנַאג ןיא ןבָאה
 הכוז "הפצמה, טָאה ױזַא .עטילע רעשירַארעטיל רעד ןשיװצ ץַאלּפ
 ןופ ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל עטשרע יד ןכעלטנפערַאפ וצ ןעוועג
 -- סעקשטַאשט ףסוי לאומש שטַאשטוב ןופ ןרעטש ןקידנעייגפיוא םענעי
 טקנעדעג ןרָאי ענייז עלַא טָאה רעכלעוו ,ןונגע י"ש רעקידרעטעּפש רעד
 טָאה רעכלעוו ,רעזייוו-געוו ןוא רערעל ַא יו םירוענ-דסח סרעזַאל .מ .ש
 ןוא ,רעגנַאפנָא-רעבײרש םעד ?טלטרעצעג, טינ רעבָא ,טקיטומרעד
 ךיז טָאה רע .ןַאמ-ןגנוי ןופ ןטכורפ עטשרע יד טריקיטירק לָאמנייא טינ
 ןביירש ןרעהפיוא לָאז רע ןטעבעג וליפא לָאמנייא ןוא ןטלַאהעגנייא טינ
 סורדרַאפ ןייק טַאהעג טינ טָאה ןונגע רעסיורג רעד סָאװ רָאנ טינ .רעדיל
 רָאנ ,טנַאדעּפ ןוא רעקיטומרעד רעד ,רָאטקַאדער ןייז יּפלכ ןצרַאה ןיא
 םג תונשיא הריצי עטצעל ןייז טעמדיוועג םימיה-תירחא ענייז ןיא טָאה
 טָאה רע ױזַא יו ןפוא םעד ןוא "הפצמה; ןופ רָאטקַאדער םעד "תושדח
 -רעדנּוװ ןטסעב ןטימ ,סרעדנוזַאב קידנענָאמרעד ,גנוטייצ יד טריגַאדער
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 יד ןופ סרעקיש יד וצ רעזַאל ןופ תובושת יד ,רָאמוה ןשינונגע ןרַאב
 לָאמ ןייא טינ ןבָאה סע ןכלעוו ןיא "ןטסַאק-ווירב, רענעי --- "ןעגנופַאש,
 'ר טגעלפ ןעמעלַא; :אפוג ןענונגע וצ תובושת יד ךיוא ןענופעג ךיז
 ,ןטסַאק-ווירב ןכרוד יצ ,לטרַאק ַא ךרוד יצ ,ןרעפטנע רעזַאל םחנמ ןועמש
 רע זַא ,םיסינ ."הפצמה; ןופ רעמונ ןדעי ןיא ןרעוו טקורדעג טגעלפ סָאװ

 וצ ןזיװַאב רע טָאה ןעוו ,לובמ-ריּפַאּפ םעד טָא ןופ םולשב סױרַא זיא
 ...? "ןרעפטנע וצ ןזיװַאב רע טָאה ןעוו ןוא ןענעייל

 ןופ רָאטקַאדער ןופ גָאט-סטעברַא רעד :הבושת יד זיא סָאד ןוא

 רע ביוא -- ןקידנערַאפ ךיז ןוא גָאטרַאפ ןבױהנָא ךיז טגעלפ "הפצמה,
 רע תעב ךיוא .טכַאנ רעבלַאה וצ בורק -- טקידנערַאפ ךיז טָאה
 סָאד ןרָאװעג ןסירעגרעביא טינ עגר ןייא ןייק ףיוא זיא ,ןסע טגעלפ
 ןוא .רעכיב רעדָא ןעגנוטייצ ,די-יבתכ ןעוועג ןענעז סָאד יצ ,ןענעייל

 תעב ,ףליהעג םוש ןייק ןָא ןרָאװעג ןָאטעג זיא ןריגַאדער ןופ הכאלמ יד
 טעברַא עשינכעט יד ,עיצַארטסינימדַא רעד ןיא ןטעברַא בור סָאד ךיוא

 ןטייז יד ןלעטש ןוא ןטקערָאק יד ךיוא םעד ןיא ,יירעקורד רעד ןיא
 ,רעקורד יד ןלָאצַאב רַאפ ןוא ריּפַאּפ רַאפ גרָאז יד ןוא עיצידעּפסקע יד

 רע .רָאטקַאדער ןופ סעצײלּפ יד ףיוא ןגעלעג ,ךעלדנעטשרַאפ ןענעז

 סָאװ ,"ןרָאטױא, לָאמטּפָא ."להק, םעד ןעמענפיוא טפרַאדעג ךיוא טָאה
 -הינמ ןרעה ,םירוביח ערעייז רָאטקַאדער םעד ןעגנַאלרעד ןעמוקעג ןענעז

 סָאװ ,ןענַאמָאפַארג םתס רעדָא ,םעד ןגעוו גנוניימ עכעלנעזרעּפ ןייז היבו

 רעד וצ יורטוצ ןייק קידנבָאה טינ ,"ןעגנופַאש, ערעייז טכַארבעג ןבָאה
 .טסָאּכ

 ,יריאמה רודגיבא ןוא גרעבנירג יבצ ירוא ,שרב רשא ןוא ןונגע ייש
 םולש ,(ןַאמדלעפ-רעלדַאר עשוהי 'ר) ןימינב 'ר ןוא יחמק בד

 רעזַאל דוד

 "יוליעא רעד ,טרָאּפַאּפַאר ןויצ-ןב ףָאסָאליפ רעד ,ןַאבפול .י ןוא טיירטש
 רעדָא עליבַאטס יד ןשיװצ ןעוועג ןענעז ערעדנַא ליפ ןוא רעניוו ריאמ
 -ײטּפָא רעשיטסיצילבוּפ רעד ןיא ."הפצמה. ןיא רעטעברַאטימ עקילעפוצ
 ,ןַאמניײלק השמ ,ןיײטשפרַאש יבצ .ּפָארּפ ערעדנַא ןשיווצ ןעוועג ןענעז גנול
 ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא זיא רעכלעוו
 ,.א .א ,ץישַאװ לשיפ ר"ד ,סעזימ והיתתמ .דמלמ .מ ש ר"ד ,?םלועה;
 ,עלעוטקַא יד ןרעלקפיוא םייב קלח רעיײז טרעייטשעגייב ןבָאה עכלעוו
 ןיא ןעלקיטרַא-טייל ערעייז ןיא ןעמעלבָארּפ .א .א עלַאנָאיצַאנ ,עשיטילָאּפ
 .ךיז טיײטשרַאפ ,אפוג רָאטקַאדער םוצ בָאגוצ ןיא ,?הפצמה;

 -ילימ ןשיכיירטסע ןיא ןרעזַאל .מ .ש ןריזיליבָאמ ןטימ ,1916 ןיא
 ,רעטלע-עיצַאזיליבָאמ םעד רעבירַא ןיוש רע זיא שיטקַאפ םגה -- רעט
 ַא ןופ גנוקיטעּפשרַאפ ַא טימ תועטב ןרָאװעג טרירטסיגער זיא רעבָא
 עכלעוו ,גנוטייצ יד ןבעגסיורַא סָאד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא -- רָאי
 רענעייל טייהרעמ רעטסערג ריא ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָא םעד ןָא ךיוא זיא
 עיצילַאג ןופ םיחטש בור סָאד ןעמענרַאפ ןבילוצ ןוא המחלמ רעד בילוצ
 "הפצמה, ןופ עבאגסיוא יד ןעײנַאב וצ ווּורּפ רעד .ןסור יד ךרוד
 רעד ןעוו ךיוא -- .ןעועג חילצמ טינ טָאה ,המחלמ רעד ךָאנ
 רעמ ַא ,ועבשה, ףיוא ןעמָאנ ריא טרעדנעעג טָאה רָאטקַאדער
 ןעוועג זיא ץנעדנעט יד ןוא ,קידהצילמ ױזַא טינ ,ןעמָאנ ?רעשיַאזָארּפ;
 ןופ רעליש ,ןזיירק-רענעייל עגנוי יד וצ רעמ טציא ןופ ןדנעוו וצ ךיז
 רעד רעבָא .ןעגנוגעווַאב-טנגוי עשיטסינויצ ןוא ןלוש עשיערבעה יד
 רעיינ ריא ןיא ךיוא ,טלַאהניא ןוא ליטס ריא ,גנוטייצ רעד ןופ טסייג
 טָאה עכלעוו ,טנגוי רעד ןופ קַאמשעג ןטיול ןעוועג טינ ןיוש ןענעז ,םרָא
 ריא וצ רעטנעָאנ ןייז לָאז סָאװ ,זייּפש עקיטסייג ערעדנַא ןַא טכוזעג
 .ץרַאה



 רעזַאל דוד

 .ץנעדנעט רעשיטסינויצ ַא טימ גנוטיײצגָאט ַא -- "קיננטיזד יװָאנ;
 (וַארטסָא ַאקסוװַארַאמ) וַארטסָא-שירהעמ ןיא ןעניישרעד ןביױהעגנָא

 קידנעטשבלעז ןרָאװעג זיא ןלױוּפ ןעוו ,1918 רָאי ןיא
 .עקָארק ןייק רעבירַא גנוטייצ יד זיא

 .רעמַאהלעקרעב באז ר"ד ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעטשרע
 .ןָאהט עשוהי ר"ד ןעװעג זיא טסיצילבוּפ-טּפיױה

 .םוטנדיי ןשילױוּפ ןופ גיהנמ ַא
 : ןעמונרַאפ רָאטקַאדער-טּפיױה ןופ טמַא םעד ןבָאה רעטעּפש

 .רעמַאהלעקרעב .ז ר"ד רעדיוו ןוא טרַאבצרַאװש קחצי ר"ד ,שיט והילא ר"ד
 -- רעמַאהלעקרעב ר"ד ןופ טיוט ןכָאנ -- 1934 רָאי ןופ קידנבײהנָא

 המחלמ רעד זיב ןוא
 .רעזַאל דוד ר"ד ןעוװעג גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער זיא ,1939 ןיא

 עטכישעג רעד ןיא לַאפ רעקיצנייאנואנייא ןַא זיא סָאד זַא ,טנייש סע
 גנוטייצ ַא זַא ,רעשידיי רעד ןיא רָאנ טינ ןוא ,עסערּפ רעד ןופ
 -לושמוא ןַא ןופ רבק ןפיוא ,ןימלע-תיב ַא ףיוא -- ןרעוו "ןריובעג, לָאז
 ַא ךרוד ,גָאט ןטימ ןיא דרָאמ ןקיטולבטלַאק ַא ןופ ןברק ַא ,ןשטנעמ ןקיד
 סָאװ ,םוטנדיי ןשילוּפ ןופ עטכישעג יד .רעדרעמ-סענַאגילוכ היפונכ
 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעק ,ןסקָאדַארַאּפ עשיגַארט טימ לופ זיא
 ןפיוא גנוטייצ ַא ןדנירג סָאד :לַאפ ַאזַא ךיוא ןלױּפ ןיא עסערּפ רעשידיי
 רעשלַאפ-קיליווזייב ַא ןופ טַאטלוזער ןיא ןוא דיי ןטעגרהרעד ַא ןופ רבק
 -טינ ַא ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,טיוט ןייז ןופ הביס רעד ןגעוו העידי
 ןשידיי ןיא ןעמונעגנָא רעייז ןעוועג זיא עכלעוו רעבָא ,גנוטייצ רעשידיי
 .רוביצ

 זיא סָאװ ,דיי ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא -- ד"יה ,רעלעמ חספ
 רעד יוװ עקָארק ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןרָאװעג טצירקעגנייא
 סענַאגילוכ ךרוד טריפעגסיוא ,דרָאמ ןקיטכערטרעדינ ַא ןופ ןברק
 ןבָאה ריא ןיא סָאװ ,היוול רעוויטַארטסנָאמעד ןייז ןיא :ןרידנומ ןיא
 יו רעמ זיא -- ,טָאטש ןיא ןדיי יד ןופ רעטנזיוט ליפ טקילײטַאב ךיז
 טכַארבעג זיא סָאװ ,שטנעמ ןגעוו םידּפסה ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענעז סע
 ןוא עשירָאגעטַאק יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ,הרובק וצ ןרָאװעג

 1929--1918--אסששצ סעוםאואוא

 רעמאהלעקרעב םאז רייד

 רָאטקַאדער-טּפיױה
 "קיננעיזד יװָאנ , ןופ

 ,עלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא ,גנוטייצ עכעלגעט ַא ןפַאש וצ גנורעדָאפ עשיגרענע
 ענובירט עקידנפמעק ַא יװ ןעניד לָאז סָאװ ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא
 רעצרַאװש ןוא םזיטימעסיטנַא ןופ עילַאװכ רעקיצומש רעד ןגעק
 לַאפרעדנַאנופ ןטימ ּפָאק ריא ףיוא רעמ ץלַא טביוה סָאװ ,עיצקַאער
 םענופ לעװש ןפיוא ןוא עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-שיכיירטסע רעד ןופ
 .הנידמ רעשיליוּפ רעקידנעטשבלעז ַא ןופ םוקפיוא

 סע .םוטנדיי ןשיליױּפ םעד טלעפעג טציא זיב טָאה ענובירט ַאזַא
 ,שידיי ןיא ןוא ("הריפצה,) תירבע ןיא עסערּפ עכעלגעט ַא ןעוועג זיא
 ןלַאנָאיצַאנ ןוא תובישח רעצנַאג ריא טימ -- עסערּפ יד טָא רעבָא
 .רוביצ ןשידיי םוצ זיולב ,םינפ יפלכ טעטכירעג ןעוועג זיא -- טרעוו
 ןזיירק יד ןיא ךיוא עמיטש ריא ןרעה ןזָאל לָאז סָאװ ,ָאווינ ַא טימ גנוטייצ ַא
 ןעגנוקידלושַאב יד ףיוא ןריגַאער ןוא טפַאשלעזעג רעשילוּפ רעד ןופ
 רעד ןופ רעדָא ,עסערּפ רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ דייר-האנש ןוא
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 -ַארעביל, ןוא ?סערגָארּפ, ןופ טסייג רעד סָאװ ,טשרמולכ ,"רעלַארעביל;
 עשיטימעסיטנַא ךיוא טרָאד ןוא ָאד ריא ןופ ןטימרַאפ טינ טָאה "םזיל
 ןַא סָאװ זיא עשרַאװ ןיא .ןעוועג טינ זיא גנוטייצ ַאזַא --- ןכורבסיוא
 רעד ןיא גנוטייצ ַא ןפַאש וצ ווּורּפ ַא ,1912 ןיא ,ןרָאװעג טכַאמעג תמא
 ךיוא -- ןדיי יד ןופ טכער יד ןקידייטרַאפ לָאז סָאװ ,ךַארּפש רעשיליוּפ
 רעבָא ,תוחוכ ערענָאיצקַאער יד ןגעק ןפמעק לָאז ןוא -- ןדיי יד ןופ
 ןוא ןפַאשעג טָאה סע סָאװ ."יננעיזדָאצ דנָאלגעשּפ, ,גנוטייצ יד טָא
 םעדייא רעד ,ןָאסלעדנעמ וװַאלסינַאטס טנַאלַאט סיורג טימ טריגַאדער
 רעשיליופ רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןוא ווָאלָאקָאס םוחנ ןופ
 ןוא םענעפָא ןייק טַאהעג טינ טָאה -- (.ס.ּפ.ּפ) ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס
 .ןשיטסינויצ ןייק טינ יאדווא ןוא ,רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןשוריפב
 ןטימ ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןוא םימי-תוכירא ןייק טַאהעג טינ טָאה יז
 .גנודנירג ריא ךָאנ רָאי ַא ךרעב ,רָאטקַאדער ריא ןופ טיוט ןקידמיצולּפ
 יד ןעוועג שממ זיא ךַארּפש רעשיליױוּפ רעד ןיא ענובירט עשיטסינויצ ַא
 -נרידיצעד ןוא רעשירָאטסיה רענעי ןיא ,העש רעד ןופ שינעפרעדַאב
 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס םענופ הפוקת רעקיד

 ײװמַארט "ןשידיי, ןיא דרָאמ

 ןיא ןָאטעגנָא ןרָאפעג קיאור ךיז זיא ,רעלעמ חסּפ ,דיי רעד טָא
 רעד ,1 רעמונ ײװמַארט ןיא ,דיי ןשילוּפ ןעמורפ ַא ןופ םידגב יד
 טָאה רע לייו ,ןפורעג םיא טָאה ןעמ יװ ,יײװמַארט "רעשידיי;
 טָאטש רעטנעצ ןטימ עקָארק ןופ לַאטרַאװק-ןיווװ ןשידיי םעד ןדנוברַאפ
 ןרָאפעגכרוד זיא ײװמַארט רעד ןעוו .עיצַאטס-ןַאב רעד וצ זיב טריפעג ןוא
 ןכעלגינעק ןטלַא ןבענ 1918 רָאי ןופ גָאט ןקידרעמוז ַא םענייא ןיא
 רע זיא ,ַאקזדָארג ןוא םָאדַארטס ןסַאג יד ןשיװצ ,לעװַאװ ץַאלַאּפ
 ,ײמרַא סיקסדוסליּפ ןופ ?ןרענָאיגעל,, היפונכ ַא ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ
 טסערַא ןיא ןסעזעג טייצ רענעי וצ זיא רידנַאמָאק-טּפיױה ריא סָאװ
 יּפלכ ?עיצַאטנעירָא; רעלַאיָאל ןייז ףיוא טקוקעג טינ -- ןשטייד יד ייב
 ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה טייל-היפונכ יד .דנוב ןשטייד-שיכיירטסע םעד
 -- ןרעלעמ חסּפ חוכ טימ טּפעלשעגסױרַא ןוא יײװמַארט ןופ ןָאגַאװ ןיא
 רַאפ גנודָאלסױא ןַא ןענופעג ייז ןבָאה ,דיי ןעמערָא םעד ,םיא ןיא ןוא
 רעטילימ רעייז סָאװ ,טייקטרעטיברַאפ ןוא גנושיוטנַא ןופ ןליפעג ערעייז
 ,טרירענעגעד רעמ ןוא רעמ ץלַא טרעוו רע ןוא רעטילימ ןייק טינ זיא
 תוינערוּפ עלַא רַאפ ,טסערַא ןיא ךיז טניפעג טנַאדנעמָאק רעייז סָאװ
 ,עיכרַאנָאמ רעגרובסבַאה רעד ןופ גנַאגרעטנוא םענופ תורצ ןוא
 רעד םרוג זיא ןוא רָאי ריפ טניז ןיוש טרעיוד סָאװ המחלמ רעד רַאפ
 ַא ןָא תונברק ןוא ,רעגנוה ןוא טיונ ,םירוסי ןוא ןדייל גנורעקלעפַאב
 .רעלעמ חסּפ דיי רעד "ןלָאצַאב , טפרַאדעג טָאה ץלַא סָאד רַאפ --- ףוס
 .לזאזעל ריעש ַא ןענופעג ךיז ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ יד

 ןגָאלשעצ רעווש זיא רע .ןבעל ןייז טימ --- ?טלָאצַאב , טָאה רע ןוא
 ַא טזָאלעגרעביא םיא ןבָאה עכלעוו ,סענַאגילוכ יד ךרוד ןרָאװעג
 עשידיי עקינייא ןעוו .טולב טימ םענעסָאגַאב ַא ,סַאג רעד ףיוא ןקידנגיל
 ןטעבעג ןוא קייטּפַא רעטנעָאנ רעד וצ ןפָאלעגקעװַא ןענעז רעייגייברַאפ

 רעזַאל דוד

 רעד טָאה -- ,ןטעדנּוװרַאפ רעווש םעד ףליה עטשרע ןלייטרעד לָאז ןעמ
 ןעוועג ןענעז ןטנעילק ענייז ןופ בור סָאד סָאװ ,רעקײטּפַא רעשיליוּפ
 טָאה ױזַא ןוא ."ןינע ַאזַא טימ ןייז וצ לּפטמ ךיז; טגָאזעגּפָא ךיז --- ןדיי
 -ַאגילוכ ןופ ןברק רעד -- רעלעמ חסּפ דיי רעד המשנ ןייז טכיוהעגסיוא
 סָאד .ןדייל-המחלמ יד רַאפ דיי ןיא "ןעמונעג המקנ, טָאה רעכלעוו ,םזינ

 :רעטעּפש ןעמוקעג זיא'ס סָאװ םעד רַאפ ןכייצ רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 ןטימ טעװעשובעג טָאה עכלעוו ,ןעמָארגָאּפ ןוא ןסעצסקע ןופ עילַאװכ ַא

 .ןלױּפ ןקידנעטשבלעז ןופ םוקפיוא
 ןעמונעגקעװַא רעלעמ חסּפ ןופ רעּפרעק רעד זיא לייוורעד ןוא

 ןענישרעד סנגרָאמוצ זיא טָא ןוא ,טיוט ןכָאנ גנוכוזרעטנוא ןַא וצ ןרָאװעג

 סָאװ ,?ַאמרָאפער ַאװָאנ; גנוטייצ "רעלַארעביל, רענעעזעגנָא רעד ןיא

 טייהרעמ רַיא סָאװ ןוא ןרָאי רעקילדנעצ טניז עקָארק ןיא ןענישרעד זיא

 גנוליײטּפָא רעד ןיא תורוש יירד ןופ העידי ַא ,ןדיי ןעוועג ןענעז רענעייל

 יד זַא ןרָאװעג טגָאזעג זיאס רעכלעו ןיא ,קינָארכ רעלַאקָאל רַאפ

 חסּפ ןופ רעּפרעק ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ גנוכוזרעטנוא

 ןופ טַאטלוזער ןיא; ןברָאטשעג זיא שטנעמ רעד ַא ,ןזיװַאב טָאה רעלעמ

 .ץלַא סָאד ןוא ..."קַאטַא-ץרַאה ַא

 -פיוא טָאה יז .סָאמ יד טלופעגרעביא טָאה העידי עצרוק יד טָא

 טקעריד טָאה יז ןוא רוביצ ןשידיי ןשיװצ רעטימעג יד טזיורבעג

 רעד ןיא גנוטייצ עלַאנָאיצַאנ-שידיי עטשרע יד ןדנירג םוצ טריפרעד
 .(גנוטייצגָאט עיינ) "קיננעיזד יװָאנ, --- ךַארּפש רעשיליוּפ

 תוקיפס ןוא -- טסעטָארּפ ,סעכ

 ןטלַאהעג טינ ןבָאה ןטעדרָאמרעד ןופ רבק םענעפָא ןבענ רענדער יד
 דרָאמ ןגעק ייס -- טסעטָארּפ ןוא סעכ טקירדעגסיוא רָאנ ,םידּפסה ןייק
 "רעלַארעבילא רעד ךרוד דרָאמ ןגעוו תמא םעד ןשלעפ ןגעק ייס ןוא אפוג
 זיא סע .ןדיי ךרוד טנעיילעג טרעוו סָאװ ,גנוטייצ ?רעקידנעטשנָא , ןוא
 רעד ןגעוו ןוא גנוטייצ רעד ףיוא טָאקיָאב ַא ןגעוו ןרָאװעג טדערעג
 ַא יװ ןעניד לָאז סָאװ ,גנוטייצ ענעגייא ןַא ןדנירג וצ טייקידנעווטיונ
 -פיוארעדיוו רעד רַאפ ,רוביצ ןשידיי ןופ ןליפעג יד רַאפ ןַאגרָא רעיירט
 ןעמוקעגפיוא ןענעז סָאװ ,ןעגנונעפָאה יד רַאפ ןוא גנוגעווַאב-סגנובעל
 ַא זיא סָאװ ,עיצַארַאלקעד רעד טימ תוכיישב ,געט עשימרוטש ענעי ןיא
 ןפלעה -- גנוריגער רעשיטירב רעד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעג רעירפ רָאי
 דנַאל ןיא "םייה עלַאנָאיצַאנ; ןייז ןלעטשפיוא םייב קלָאפ ןשידיי םעד
 -לַאװעג ַא טַאהעג טָאה עיצַארַאלקעד עכעלטניירפ יד טָא .תובָא יד ןופ
 ןשיװצ ,טנָארּפ-המחלמ ןופ טייז רערעדנַא רעד ןופ ךיוא גנַאלקּפָא ןקיד
 רעצנַאג רעד ןיא ןוא עיצילַאג ןשיכיירטסע ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד
 סָאװ ,טפַאשקנעב עלַאנָאיצַאנ יד .עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-שיכיירטסע
 ןעמוקַאב טציא טָאה ,תֹורוד טניז רעצרעה עשידיי יד ןיא טקיטסענעג טָאה
 רעד ןשיװצ סרעדנוזַאב ,גנוגעווַאב רעשיכיטס ַא ןופ סָאגסױא םעד
 ןַא טרעדָאפעג טָאה גנומיטש יד טָא ךיוא ןוא -- ,טנגוי רעשידיי
 -שדוח רעד טימ רעמ טנגונגַאב טינ ךיז ןוא ןַאגרָא ןַא ןיא קורדסיוא
 רענעי וצ זיא סָאװ ,?הירומ, טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ טפירש
 -- עגַאליײב ריא טימ ,ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןיא ,ןיוו ןיא ןענישרעד טייצ



 1938--1918 "קיננעיזד יוװָאנ,

 -סינויצ רעכעלגעט ַא ןיא ןעוועג זיא שינעפרעדַאב יד ."ריעצה רמושה,
 ןעמונעגנָא זיא דיי ןטעדרָאמרעד ןופ רבק ןבענ ןוא ,גנוטייצ רעשיט
 -- גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ַא ףיוא יו --- סולשַאב רעכעלרעייפ רעד ןרָאװעג
 רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ עכעלגעט ַא ןפַאש וצ ףכית ןטערטוצוצ
 :ךַארּפש

 ןריזילַאער וצ טכייל טינ רעבָא ,ןעמענוצנָא ןעוועג זיא טכייל רעייז
 טליטשעגנייא זיא םערוטש רעד ןעװ .סולשַאב ןשינַאטנָאּפס םעד טָא
 טכַארטַאב ךיז ןעמ טָאה ,טקיאורַאב ךיז ןבָאה רעטימעג יד ןוא ןרָאװעג
 -ָארק ןופ גיהנמ רעד .תוקיפס ליפ ןעמוקעגפיוא ןענעז'ס ןוא יינספיוא
 ,לוש סמעה-דחא ןופ רעביירש ַא ,ןָאהט עשוהי ר"ד ,םוטנדיי רעוועק
 םעד טריגענ קידנעטשלופ טָאה ,רוטַאנ ןופ רעקיטּפעקס ןוא רעקנעד ַא
 -סינויצ רעד ןופ רעריפנָא יד ןעמוקעג םיא וצ ןענעז סע ןעוו .קנַאדעג
 ןגעו סולשַאב םעד םיא רַאפ טכַארבעג ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיט
 ריא טעװ ּוװ ןוא, --- ןעוועג עגַארפ עטשרע ןייז זיא ,גנוטייצ יד ןדנירג
 רַאפ ןעזעג טינ טָאה רע ??גנוטייצ יד ןריגַאדער וצ תוחוכ ןעמענ
 יד ךיז ףיוא ןעמענ ןענָאק לָאז סָאװ ,טסילַאנרושז םוש ןייק ךיז
 ַא ןלעטשנעמַאזוצ ןענָאק לָאז רעדָא ,רָאטקַאדער ַא ןופ עבַאגפיוא
 ,סעמוס-טלעג עסיורג יד ןגעוו .עיצקַאדער רעד רַאפ וויטקעלָאק
 טדערעג טינ זיא -- קנַאדעג םעד ןריזילַאער וצ קיטיונ ןענעז סָאװ
 ןוא עגַארפ-רקיע יד .ףערטנעמַאװצ ןטשרע םענעי ףיוא ןרָאװעג

 ,ןשטנעמ ןופ לגנַאמ ןיא ןעזעג ןָאהט ר"ד טָאה טייקירעווש עסיורג
 ןעלקיטרַא טימ גנוטייצ יד ךעלגעט-גָאט ןליפסיוא ןענָאק ןלָאז סָאװ
 ןפיוא ןזיוועגנָא טָאה רענייא ןעוו .תועידי טימ ךיוא ןוא ןצנעדנָאּפסערָאק
 (באז) םלעהליו ר"ד ,"הירומ; טפירש-שדוח רעד ןופ רָאטקַאדער
 ַא יװ -- ,טסיצילבוּפ רעפרַאש ןוא רעקיעפ ,רעגנוי ַא ,רעמַאהלעקרעב
 טָאה ,גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןופ רָאטקַאדער-טּפיוה ַא ףיוא טַאדידנַאק
 רשפא זיא רעמַאהלעקרעב; : ןָאט ןשירעכַאלּפָא ןַא טימ טגָאזעג ןָאהט ר"ד
 ןד עי רעבָא -- ,שדוח ַא לָאמ ןייא לקיטרַא ןַא ןביירש וצ לגוסמ
 יד ףיוא ןריגַאער ןוא ךַאװ רעד ףיוא טכַאנ ןוא גָאט ןייטש וצ ...? גָאט
 רע טָאה םעד וצ -- טייקלענש רעקיטיונ רעד טימ ןשינעעשעג עדנפיול
 ."גנוטיירגוצ ןייק טינ

 יירעקורד ןייק ָאטשינ -- טלעג ןַארַאפ

 יד םגה ,ןרָאװעג טריזילַאער קנַאדעג רעד זיא ןגעווטסעדנופ ןוא
 עקידנסַאּפ ןעניפעג םייב אקווד טינ טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה ןטייקירעוװש
 עשינכעט ,גנוטייצ יד ןריסנַאניפ ןופ עגַארפ יד .ןריגַאדער םוצ ןטַאדידנַאק
 ןטײרּפשרַאפ ןוא קורד ןופ עגַארפ יד ,ןעמעלבָארּפ עוויטַארטסינימדַא ןוא
 יד ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןרַאפ והובו-והות ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא
 -טנייפ יד ,רוזנעצ רעשירעטילימ רעטפרַאשרַאפ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ
 ןעוועג זיא טכַאמ עקיטרָא יד סָאװ ,םימרוג עשיליוּפ ןופ גנואיצַאב עכעל
 עשידיי ַא ןייז וצ לישכמ ןעוועג לולע ןענעז ייז ןוא טנעה ערעייז זיא
 ןצעזַאב , ןופ םעלבָארּפ סָאד יו טגרָאזַאב רעמ טָאה ץלַא סָאד --- גנוטייצ
 .עיצקַאדער יד -- ?ןשטנעמ טימ

 ,עקָארק ןיא יירעקורד עשידיי ןייא ןייק ןרָאװעג ןענופעג טינ זיא סע
 עכעלגעט ַא ןקורד יװ עבַאגפיוא ַאזַא ךיז ףיוא ןעמענ טנָאקעג טָאה סָאװ
 טייטשרַאפ ,ןובשח ןיא ןעמוקעג טינ זיא יירעקורד עכעלטסירק ַא .גנוטייצ
 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע .ןרָאװעג ןענופעג אקווד זיא טלעג סָאד .ךיז
 ןוא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעטצענערגַאב טימ טפַאשלעזעג-עיצקַא ןַא
 לַאטיּפַאק ןקיטיונ םעד טריזיליבָאמ טכייל טָאה ןרָאטַאיציניא עּפורג יד
 ָאד זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג זיא ייז סָאװ ,טָאטש ןופ םיריבג יד ןשיווצ
 ,טפעשעג ַא ןגעוו רָאנ ,גנוטייצ ַא רַאפ רעייטשייב ַא ןגעוו טינ ךיז טדער
 ןעגנוגנידַאב ןיא ןוא ,םיחוור ןבעג טעװ רע זַא ןטכיזסיוא עלַא טָאה סָאװ
 ןשטנעמ ןבָאה ,ןטייצ ענעי ןופ עיצַאלפניא רעקידנריּפָאלַאג רעד ןופ
 -המחלמ םינימ עלַא ןיא טלעג קינייו-טינ טלמַאזעגנָא ןבָאה עכלעוו
 טלעג סָאד .סעיציטסעווניא ערעכיז ןוא "עטוג; טכוזעג ,ןטפעשעג
 ביוא ןוא -- העש רעדעי ןוא גָאט ןדעי טימ טרעוו ןייז ךָאד טרילרַאפ
 -- גנוטייצ עכעלגעט ַא וליפא ןייז לָאז ןוא ,קסע ןטוג ַא טרעכיזרַאפ ןעמ
 ."םעלבָארּפ, ןייק ןעוועג טינ םורַא ױזַא זיא סָאד .טוג ךיוא סָאד ךָאד זיא
 ןרַאלָאד יד ,סעמוס עסיורג רַאפ ןרָאװעג טפיוקעג ןענעז סעיצקַא יד
 ןעמ ןוא -- שינעטלעהַאב רעייז ןופ ןרָאװעג טּפעלשעגסיױרַא ןענעז
 .ןביױהנָא טנָאקעג טָאה

 ןוא .ןרָאװעג טזיילעג זיא יירעקורד רעד ןופ םעלבָארּפ סָאד ךיוא
 רעשיכעשט רעד ןיא זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רעצעמע .עקָארק ןיא טינ
 סָאװ ,(שטייד ןיא ,וַארטסוא שירהעמ)} ַאװַארטסָא-ַאקסװוַארָאמ טָאטש
 טימ ןרָאפ העש יירד---ייוצ ןופ קחרמ ַא ףיוא עקָארק ןופ ךיז טניפעג

 -רָאמ,, ןעמָאנ ןטימ שטייד ןיא גנוטייצ עכעלגעט ַא טניישרעד ,ןַאב רעד
 ,ןָאק ןעמ .ןדיי ןענעז רענעייל ןוא רעמיטנגייא עריא סָאװ ,"גנוטייצנעג
 ןקורד ןוא גנוטייצ רעד טָא טימ ןדניברַאפ וצ ךיז ןריבורּפ ,םורַא ױזַא
 טרפב .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ עיינ יד יירעקורד ריא ןיא
 גנוטייצ עכעלגעט ַא סױרַא ןײלַא טיג גנוטייצ עשטייד יד טָא סָאװ ,ךָאנ
 ןיא ןטעברַא סָאװ ,רענעייל עשיליוּפ יד רַאפ ךַארּפש רעשיליױּפ רעד ןיא
 -- לײט-דנַאל םעד טָא ןופ ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא עסיורג יד
 .ַאציװָאקטיװ-ַאװַארטסָא

 גנוטייצ יד ןקורד רַאפ ןעועג זיא טנעמוגרַא רעטוג ַא ךָאנ ןוא
 עשיליוּפ עקיטרָא יד ןופ ץנעטעּפמָאק רעד ןופ םוחת םעד ץוחמ אקווד
 ןיא ,טרָאד .טמיטשעג ךעלטנייפ ןעוועג ןענעז סָאװ --- ןענַאגרָא-טכַאמ
 סָאד ךיוא ןוא ,ברַאה ױזַא טינ רוזנעצ יד ךיוא זיא ןָאיַאר ןשיכעשט
 ףענעז סע .ןעגנורעטש ןייק ןכַאמ טינ טעװ םוטנטמַאַאב עשיכעשט
 יד ןוא ַאװַארטסָא-ַאקסוװוַארָאמ ןייק םיחילש ןרָאװעג טקישעג ,םורַא ױזַא
 -געמַאזוצ זיא עיצקַאדער יד ךיוא .ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא עיצקַאזנַארט
 ןעמ ןוא -- רעמַאהלעקרעב באז ר"ד טימ שארב ,ןרָאװעג טלעטשע
 .ןבױהנָא טנָאקעג טָאה

 תובהלתה טימ רעבָא -- גנורַאפרעד ןָא
 יו רערעווש ,רעוװש ןעוועג רעד ךיוא זיא ,גנַאפנָא רעדעי יװ ןוא

 ןוא גנוטייצ רעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה סָאד
 עלענָאיסעּפָארּפ םוש ןייק ןוא גנורַאפרעד םוש ןייק .ןרָאטקַאדער עריא
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 ןריגַאדער ןיא םירבח-עיצקַאדער עקינייוו יד טַאהעג טינ ןבָאה גנוטיירגוצ
 ןוא ןטיײז יד ןלעטש .,יירעקורד ןופ םינינע ןיא ,גנוטייצ עכעלגעט ַא
 ַא ןבעגסױרַא טימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,ןגַארּפ עשינכעט ערעדנַא
 ןָאק ןעמ -- ,תובהלתה ןייק טלעפעג טינ טָאה ,תמא ןַא סָאװ .גנוטייצ
 רָאטקַאדער רעד ןזיװעגסױרַא טָאה סע סָאװ ,עשיצולח ַא שממ ןגָאז
 ןופ רעריפ ,ןטסילַאעדיא ,עגנוי עלַא ,ןפליהעג לפייה ןייז ןוא אפוג
 גנוטייצ ַא ןכַאמ ןעמ ןָאק יצ רעבָא .ןעגנוגעווַאב-טנגוי עשיטסינויצ
 ןיא עיסעפָארּפ עטריצילּפמָאק יד ןענרעל סָאד ? תובהלתה טימ זיולב
 םעד וצ .ןכַאז עטכייל יד ןופ ןעוועג טינ זיא --- טעברַא רעד ןופ גנַאג
 -עגּפָא יד :ןטייקירעװש עוויטקעיבָא עסיורג יד ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז
 יד ןיא ןעגנורעטש ,רענעייל יד ןופ "עזַאב,-רקיע רעד ןופ טייקנסיר
 -גוגנידַאב יד ןיא תורוקמ-עיצַאמרָאפניא ןיא לגנַאמ ,ןגעוו-עיצַאקינומָאק
 סָאד -- גנוטײרּפשרַאפ רעד ןיא ןטייקירעװש ,המחלמ רעד ןופ ןעג

 רעד ןופ םויק םענופ בײהנָא םייב סנכייצ ענייז ןבעגעג טָאה ץלַא

 .גנוטייצ

 רעשיכעשט רעד ףיוא זַא ,טניימעג ןבָאה ןרָאטַאיציניא יד ביוא
 -ַאקסװוַארָאמ ןופ -- עשיכיירטסע ןַא לייוורעד ךָאנ םגה --- עירָאטירעט
 רוזנעצ יד ,ערעמעװקַאב ןייז ןעגנוגנידַאב-סטעברַא יד ןלעוו ַאװַארטסָא
 --ךעלטנייפ רעקינייו טכַאמ רעד ןופ גנואיצַאב יד ןוא ברַאה רעקינייו
 ןעמ ביוא זַא ,"םרוג; ַאזַא ,לשמל ,ןובשח ןיא ןעמונעג טינ ייז ןבָאה
 ערעדנַא וצ ןוא עקָארק ןייק ַאװַארטסָא ןופ ךעלקעּפ ןיא גנוטייצ יד טקיש
 רעייז רעטעברַא-ןַאב רעדָא רעטעברַא-טסָאּפ עשיליױּפ יד ןענָאק ,רעטרע
 ןסיורד ןיא ןפרַאװסױרַא טושּפ ןוא ,םישעמ-שזַאטָאבַאס ןריפכרוד טכייל
 עסיורג ןעוועג םרוג טָאה סָאד .גוצ ןקידנרָאפ ןופ ךעלקעפ עכעלטע
 יד טָא ןקיטייזַאב וצ ןעװעג רעווש זיא'ס ןוא גנוטייצ רעד סנדָאש
 עטכעלש יד ןיא .טייקיליווזייב ןוא האנש ןופ טכורפ ַא ,גנולכיורטש
 -עגרָאפ לָאמ ןייא טינ ןענעז געט ענעי ןופ ןעגנוגנידַאב-עיצַאקינומָאק
 ןעוו .עשיגַארט וליפא ןוא עטרעװסנרעױדַאב לָאמטּפָא ,ןלַאפרָאפ ןעמוק
 יד ןעמענרַאפ ןטימ .,ווָאװל ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןכָארבעגסױא ןענעז סע
 ךרעב ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז סע ןוא ,ןקַאלָאּפ יד ךרוד טָאטש
 יד ןופ גנולעטש רעלַארטיײנ רעד רַאפ "המקנ; ַא יװ -- ןדי קיצניינ
 ןעוװעג סָאד זיא -- ךוסכס ןשיניַארקוא-שיליוּפ ןיא ןדיי רעגרעבמעל
 ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,שינעעשעג עקידנעלסיירטפיוא ןוא עשיגַארט ַא
 יד בילוצ רעבָא .ןליוּפ ןיא רוביצ ןשידיי ןצנַאג םייב גנורעטישרעד
 רעד בילוצ ןוא גנודניברַאפ רעשינָאפעלעט רעד ןיא ןטייקירעווש
 סױרַא גנוטייצ יד זיא ,ווָאװל טימ ךערּפשעג ןופ עמַאנפיוא רעטכעלש
 טרעדנוהןיינ--װוָאװל ןיא ןדיי רעביא הטיחש; :ּפָאק-טּפיוה ַא טי
 גנומיטש ַא ןפורעגסיורַא טייז ןייא ןופ טָאה סָאװ ךַאז ַא ,"עטעגרהרעד
 -רַאפ סָאד טָאה -- טייז רעטייוצ רעד ןופ ןוא ,ןדיי יד ייב הלהב ןופ
 םעד ןָא ךיוא זיא עכלעוו ,עילַאװכ-ץעה עשיטימעסיטנַא יד טקרַאטש
 -ירטעגרעביא רעד טָא ןיא ןבָאה םיאנוש-ןדיי יד .קרַאטש גונעג ןעוועג
 ,רעשלַאפ רעד ןופ "זייווַאב; ַא -- רצוא ןַא ןענופעג העידי רענעב

 ןופ לָאצ יד ךָאד זיא ..ןדיי יד דצמ עדנַאגַאּפָארּפ רעשילױוּפיטנַא

 רעזַאל דוד

 -רעד ןוא קידנעלסיירטפיוא גונעג ןעוועג ךיוא עטעגרהרעד קיצניינ
 .קידנרעטיש

 "גנוטייצ רעשידיײ, רעד ןופ רעמונ רעדעי זיא שינעצירק-ןייצ טימ
 רעשיליוּפ רעד ןיא ןטימעסיטנַא עשיליוּפ יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגפיוא
 גנוטַײצ רעד ןיא ןעזעג טָאה לייט "רעלארעביל, ריא סָאװ ,עסערּפ
 -ייצ עשיטַארקָאמעד ענעי זיא ,תמאב ןוא) ?טנערוקנָאק ןכעלרעפעג; ַא
 העידי עשלַאפ יד טכעלטנפערַאפ טָאה סָאװ ,?ַאמרָאפער ַאװָאנ, גנוט
 ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג ,רעלעמ חסּפ דיי ןופ טױט ןופ תוביס יד ןגעוו
 "רעבירַאק ןענעז סָאװ ,רענעייל ןיא לגנַאמ ןבילוצ טייצ רעבלעז רעד
 רעשיטימעסיטנַא ןוא רערענָאיצקַאער רעד ןוא ,(גנוטייצ רעשידיי רעד וצ
 רעטסנעלק רעדעי .?עיצַאקָאװָארּפ, עשידיי ַא --- ריא ןיא ןעזעג טָאה לייט
 רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ זיירג רעשינכעט רעדעי ,רעלעפ-קורד
 -סנָאמעד רַאפ ,טָאּפש ןקיטפיג רַאפ דיירסיוא ןַא יו טנידעג טָאה ,גנוטייצ
 םעד בילוצ סעריטַאס עקיכעטש ןוא ןרוטַאקירַאק רַאפ ,האנש ןרירט
 ןרָאטקַאדער סנעמעוו ,גנוטייצ רעשידיי רעד ןופ ?שיליױוּפ ןטפַאהרעלעפ;
 .-?ךַארּפש עשיליוּפ יד טינ ןשרעהַאב;

 גנוטייצ רעגנוי ַא ןופ קנערק עשרעדניק יד

 עשינכעט יד ,רעפסָאמטַא רעכעלטנייפ רעד ץָארט ,ןגעווטסעדנופ ןוא
 טימ ןרָאװעג טצעזעגרָאפ טעברַא יד זיא ,ןעגנורעטש ערעדנַא ןוא
 עצרַאװש, יד .תובהלתה רעשיטסילַאעדיא טימ ,שפנ-תוריסמ ,עיגרענע
 .עקיטכיר ןייק טינ סלַא טלעטשעגסיורַא ךיז ןבָאה ןָאהט ר"ד ןופ ?תואובנ
 זיא ,ןגַארפ-גָאט יד טעמדיװעג ןעוװעג זיא סָאװ ,לקיטרַא-טייל רעד
 ןייז טרעייטשעגייב טָאה אפוג ןָאהט ר"ד ןוא ,ןענישרעד ךעלגעטיגָאט
 טלײטעצ ןבָאה םירבח:-עיצקַאדער יד .ןעלקיטרַא יד ןביירש ןיא קלח
 טינ ,גנוטײצ רעד ןיא ןעגנולײטּפָא יד ןוא טעברַא יד ךיז ןשיװצ
 ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,טסַאל רעסיורג רעד טימ ךיז קידנענעכער
 -בעיזד יװָאנ, עיצקַאדער רעד ןיא רעפסָאמטַא יד .ייז ןופ םענייא ןדעי
 -קַאדער יד ןוא עכעלטניירפ ַא וליפַא ןוא עשירבח ַא ןעוועג זיא "קינ
 טסיצילבוּפ-טּפױה רעד .ןבעל-"ענומָאק, ַא טעמכ טבעלעג ןבָאה ןרָאט
 -לעקרעב באז ר"ד ,אפוג רָאטקַאדער רעד ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןעוועג זיא
 -עג טָאה קיטילָאּפ-ןרעסיוא ןופ םינינע ןיא ןעלקיטרַא-טייל יד ,רעמַאה
 ןוא גָאגַאדעּפ ַא -- רעטעּפש ,גרעבנעלע (והירמש) טנומגיז ר"ד ןבירש
 טימ ;ביבא-לת ןיא ךָאנרעד ןוא ,שזדָאל ןיא לושלטימ ַא ןופ רָאטקעריד
 ,דניורפ ("ַאבוק;) בקעי ןעוועג לּפטמ ךיז טָאה םינינע עכעלרעניא יד
 -עג הלוע זיא ,עסערּפ יד ןזָאלרַאפ טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא טָאה רעכלעוו
 תצובק ןופ רעדנירג יד ןשיווצ ןעוועג זיא ןוא ץולח ַא יו דנַאל ןיא ןעוו
 טימ .הידידי בקעי ןעמָאנ ןשיערבעה ןייז טימ ןיוש טציא -- ,רעליש
 יד טימ ךיוא ,תוצופת יד ןיא ןוא ןליוּפ ןיא בצמ רעד ,םינינע עשידיי
 ,ןרעּפלַאה לאיחי ר"ד ןעמונרַאפ ךיז טָאה ,ןעײטרַאּפ עשידיי ןופ םינינע
 רעניילק רעד טָא ןופ ןבעל םייב ןבילברַאפ זיא סָאװ רעקיצנייא רעד
 יירט ןבילברַאפ זיא סָאװ רעקיצנייא רעד ,עּפורג רעטרידילָאסנָאק ןוא
 יד ןופ ןעועג זיא ,דנַאל ןיא ךיוא עיסעּפָארּפ רעשיטסילַאנרושז רעד



 1938--1918 "קיננעיזד יווָאנ,

 ףיוא סױרַא זיא רע יו םעדכָאנ ךיוא ןוא ,דנעב ייווצ ןיא "עיצולָאװער
 טיבעג ןפיוא רעמ לָאמסָאד ,טיײקיטעט ןייז ךישממ רע זיא עיסנעּפ

 רעדעי זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא .עסערּפ רעד ןיא יו רוטַארעטיל ןופ

 ןבָאה ייז יו םעדכָאנ -- ,גנוטייצ רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא

 םעדכָאנ ,ןהעש-טנווָא יד ןיא ןוא גָאטײב ןעלקיטרַא ערעייז ןבירשעגנָא
 ןופ ןוא עסערּפיטלעװ רעד ןופ ןגוצסיוא טצעזעגרעביא ןבָאה ייז יו
 רעד ןיא ןטעברַא ערעדנַא םינימ עלַא ןָאטעג ןוא עסערּפ רעשידיי רעד
 -טכַאנ ןיא ,יר רעד טיול ,ןעלדנַאװרַאפ ךיז ןגעלפ -- ,גנוטייצ

 -ףַארגעלעט יד ןופ סעמַארגעלעט ןצעזרעביא ןגעלפ ,ןרָאטקַאדער

 םעד ךרוד תועידי ,ה"ד ,"ןענָאפעלעט ןעמענפיוא ,/ ןגעלפ ,ןרוטנעגַא
 יז ,רוציקב -- רעטרע ערעדנַא ןופ ןוא עקָארק ,ןיוו ןופ ,ןָאפעלעט
 גנולײטּפָא רעד ןופ רעריפנָא רעד יװ .טכַאנ ןוא גָאט טעברַאעג ןבָאה
 ןרָאװעג טמיטשַאב זיא קינָארכ רעלַאקָאל ןופ רָאטקַאדער ןוא עקָארק ןיא
 רוטרַא רעלָאמ ןשידִיי ןטנַאקַאב ןופ קינעמילּפ רעד ,שטיװָאקרַאמ ןַאלימ
 ,ןַאמרעגנוי רעשימַאניד ןוא רעשימרוטש ,רעשיגרענע ןַא ,שטיוװָאקרַאמ
 ?רעלַארטנעצ, רעד וצ לַאירעטַאמ ןייז ןקיש ךעלגעט-גָאט טגעלפ רעכלעוו
 טינ בילוצ רעדָא ,טיײקטיירטשעצ בילוצ ןוא ,ַאװַארטסָא ןיא עיצקַאדער
 םעד טָא ןיא זַא ,ןפערט לָאמ ןייא טינ טגעלפ ,החגשה רעשיטנַאדעּפ
 -לעוװ ,לַאירעטַאמ ןרעטנָאלּפרַאפ ךיוא ךיז טגעלפ לַאירעטַאמ-קינָארּכ
 -גיק רעד ןופ םינמיס ןעוװעג ןענעז סָאד .קורד םוצ יואר טינ זיא רעכ
 ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,גנוטייצ יד ,"קיננעיזד יװָאנ, ןופ קנערק-רעד
 .עיצילַאג ןיא רענעייל עריא רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא ןוא עיכעשט ןיא

 רעשידיי, רעד ןגעוו ךוב ַא ןעוועג רבחמ טָאה ,"רבד; ןופ ןרָאטקַאדער

 רעבעגסטעברַא ןוא רעטעברַא ןשיוצ

 רעד טָא טימ ןענעגעזעג וצ ךיז העש יד ןעמוקעג רעבָא זיא'ס
 טייקידנעטשבלעז עשיטילָאּפ ןעמוקַאב טָאה יז יװ םעדכָאנ ,עיכעשט
 רעד ןופ טירש רעטשרע רעד .הנידמ רעשיליופ רעד טימ ןעמַאזוצ
 רעשיליוּפ ריא טימ המחלמ ַא ןעוועג זיא קילבוּפער רעשיקַאװָאלסָאכעשט
 ןבָאה ןקילבוּפער עיינ עדייב סָאװ ,ןישעשט ליײטדנַאל ןרַאפ עטנכש
 יד ךָאנ זיא טייצ עסיװעג ַא .חטש רעיײז וצ ןסילשנָא טלָאװעג
 ,עירָאטירעט רעשיכעשט רעד ףיוא ןבילברַאפ גנוטייצ עשיטסינויצ
 עריא ןופ ןסירעגּפָא ירמגל קידנעייז -- ?דנַאל ךעלטנייפ, ַא ןיא ,ה"ד
 -טײצ ןצרוק םענעי ןיא .עיצילַאג:ברעמ ןיא רענעיײל עשידיי
 יד ןופ זיירק ןסיורג םוצ טסַאּפעגוצ ךיז גנוטייצ יד טָאה טינשּפָא
 ןבילברַאפ זיא סָאװ ,ַאװַארטסָא ןוא ןישעשט זיירק ןיא רענעייל עשיליוּפ
 יד ןסָאלשעג ןבָאה ןכעשט יד יװ םעדכָאנ ,ןַאגרָא םענעגייא ןַא ןָא
 רעד ןיא ,טגָאזעג יװ ,ןרָאװעג טקורדעג זיא עכלעוו ,גנוטייצ עשיליוּפ
 ןרָאטקַאדער עריא טקישעג טָאה ןוא ,"גנוטייצנעגרָאמ , רעד ןופ יירעקורד
 ןלעװ ייז זַא ,ששח רעד טשרעהעג טָאה טנעמָאמ ַא .הסיפת ןיא
 יװָאנ, ןשיטסינויצ ןוא ןשידיי ןופ ןרָאטקַאדער יד ףיוא ןריטסערַא
 !ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןיא טניישרעד רע ךיוא סָאװ ,"קיננעיזד
 ןבעגעג זיא גנוטייצ רעד ןוא ארומ עטסיזמוא ןַא ןעוועג זיא סָאד רעבָא

 טינ ךָאד יז זיא -- ןעמעלַא ךָאנ לייוו ,טייהיירפ-סטייקיטעט ןרָאװעג
 .טסייג ריא ןיא שיליוּפ ןעוועג

 ץַאזרע ןימ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג עקָארק ןיא זיא טייצ רענעי ןיא
 ןופ ןבילברַאפ זיא רעכלעוו .,"קיננעיזד יוװָאנ; םענעסירעגּפָא ןרַאפ
 רעד ןופ טַאקָאװדַא ןַא ,טסינויצ ַא ןוא ץענערג טייז רערעדנַא רעד
 ןייז וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא ,שיט והילא ר"ד ,שטנָאסיוװָאנ טָאטש
 טייצ עסיוװעג ַא .עבַאגסױא רעקיליײװטײצ רעד טָא ןופ רָאטקַאדער
 -- םירבח:רקיע ריפ עריא טימ -- עיצקַאדער עצנַאג יד ןעוו ,רעטעּפש
 טמיטשַאב שיט ר"ד זיא ,עקָארק ןייק ַאװַארטסָא ןופ רעבירַא ןיוש זיא
 רָאטקַאדער רעטשרע רעד יו םעדכָאנ ,רָאטקַאדער:טּפױה רעד יװ ןרָאװעג
 ןייז ןופ טרינגיזער טָאה ,רעמַאהלעקרעב באז ר"ד ,גנוטייצ רעד ןופ
 ייס -- גנוטייצ רעד ןופ רעמיטנגייא יד טימ תועד-יקוליח בילוצ טמַא
 .םימעט עשיטילָאּפ-שיגָאלָאעדיא בילוצ ייס ןוא עלעירעטַאמ בילוצ

 ,םינקסע עשיטסינויצ יד ?םימעט עלעירעטַאמ בילוצ סָאװ רַאפ
 -עג ןענעז גנוטייצ רעד ןופ ?םיתב-ילעב; יד ןוא גנוטייל רעד ןופ םירבה
 ףרַאד גנוטייצ רעשיטסינויצ ַא ןיא טעברַא יד זא ,גנוניימ רעד יַיײב ןעוו
 יװ יױזַא ,ונייהד ,טייקיליוויירפ ןופ עזַאב רעד ףיוא טעמכ ןרעװ ןָאטעג
 רַאפ ןָאט ַײס ןוא ןרעייטשוצייב ייס טסינויצ ןדעי ןופ בוח רעד זיא'ס
 דוסיה ןרק רעד) לארשיל תמייק ןרק ןרַאפ ןדנעּפש ןלָאז ןדיי זַא םעד
 ערעדנַא זיא סע עכלעוו ןָאט רעדָא (ןעוועג טינ טייצ רענעי וצ ךָאנ זיא
 ןטלַאה ,תופיסא ףיוא ןטערטסױרַא --- קנַאדעג ןשיטסינויצ ןרַאפ טעברַא
 לצרה ןופ לעפַאב ןשוריפב ַא טול ,"תוליהק יד ןרעבָארעד, ,סעדער
 -ַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ תוחילש עדעי ןריפסיוא ,רוציקב ,אפוג
 ןטעברַא ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,רעד ךיוא ףרַאד ױזַא --- עיצַאזינ
 ,טלָאצעג ןעמוקַאב וצ ןָא טעמכ ןטעברַא ,גנוטייצ רעשיטסינויצ ַא ןיא
 יד ןבָאה טָא ןוא .קינייו רעייז טימ ןענעגונגַאב ךיז רע זומ סלַאפנדעי
 ןעמ טָאה תוחּפשמ יד ןוא תוחּפשמ טלעטשעגפיוא ןרָאטקַאדער עגנוי
 ןעמוקַאב ןגעלפ ייז סָאװ ,ןיול רעמערָא רעד ןוא ,ןייז סנרפמ טפרַאדעג
 ןױוש טרעװ ןקידתושממ ןייז ןריולרַאפ טָאה ,שדוח ןופ ןטשרע םעד
 רעטעוװעדליװעצ רעד בילוצ שדוח ןיא ןטנעצ רעדָא ןטפניפ םעד
 ןעוועג ןרָאטקַאדער יד ןענעז לָאמ ייווצ ןוא לָאמ ןייא זַא ױזַא ,עיצַאלפניא
 ןרַאפ ןּפַאכ וצ ךיז --- רָאטקַאדער-טּפיוה ןטימ ןעמַאזוצ -- ןעגנּוװצעג
 זַא ,רָאלק ןוא .םומינימ םעד ןעמוקַאב וצ ידכ ,קיירטש ןופ רעװעג
 -פיוא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ דצמ ןימ ַאזַא ןופ ףמַאק רעשימָאנָאקע ןַא
 טנָאקעג טשינ טָאה ,"עעדיא, רעד רַאפ ןטעברַא וצ ןרָאװעג טרעדָאפעג
 .רעבעגסטעברַא ןוא רעטעברַא יד ןשיוװצ עילידיא ןייק ןפַאש

 בילוצ ךיוא םיכוסכס ןעװעג לָאמ ןייא טינ ןענעז ,טגָאזעג יװ
 י- ןפליהעג עטנעָאנ ענייז ןוא רעמַאהלעקרעב באז ר"ד .םימעט עשיטילָאּפ
 רעד וצ טרעהעג ןבָאה -- דניורפ ,ןרעּפלַאה ר"ד ,גרעבנעלע ר"ד
 ןגעקַאד ."תודחאתה; ןופ םירבח יװ גנוגעװַאב-סטעברַא רעשיטסינויצ
 ןדיי עכעלגעמרַאפ בור סָאד -- גנוטייצ רעד ןופ םיתב-ילעב יד ןבָאה
 ןשיטסינויצ ןטכער םוצ טרעהעג -- םירחוס ,םיריױטקָאד ,ןטַאקָאװדַא
 ,םייללכ םינויצ ןרָאװעג ןפורעגנָא טײצ רענעי וצ זיא סָאװ ,רעגַאל
 ,"?ןטסינויצ םתס; -- ןָאהט עשוהי ר"ד ןפורעג ייז טָאה'ס יװ ,רעדָא
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 טגיונעג רעמ ןעוועג זיא רע ךיוא רעבָא .?בָאגוצ , םוש ַא ןָא ,רמולכ
 ןופ רעגנעהנָא רעשיטסַאיזוטנע ןַא ןעוװעג זיא ,רעגַאל-סטעברַא םוצ

 סָאװ ,ןעגנוניימ טכַארבעגסױרַא רע טָאה לָאמ ןייא טינ ןוא ןַאמצייוו .ּפָארּפ

 -- םייללכ םינויצ יד ןופ םיגיהנמ יד ןופ ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ ןענעז
 רעקיליײװטײצ רעד רַאפ ןוא יז ןשיװצ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ סָאװ

 רעד תעב ,'ב תוא םעד ןכייצ ַא יו ןעמוקַאב ןבָאה --- גנוקינייארַאפ

 הכוז טָאה ,רעציטש ענייז ןוא ןענַאמצייוו ןופ ,םזינויצ רעוויסערגָארּפ

 ןיא 'ב ןוא 'א םזינויצ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ױזַא .'א תוא םוצ ןעוועג

 ןופ ןרָאטקַאדער יד רעבָא .םייללכ םינויצ יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד

 יד .א עּפורג רעד ןופ רעקניל ןענַאטשעג ןענעז "קיננעיזד יװָאנ,

 עשיטילָאּפ ייווצ יד טָא ןופ ןעגנורדעגסױרַא ןענעז סָאװ ,תועד-יקוליח
 -לעקרעב ר"ד ןופ עיצַאנגיזער רעד וצ טריפרעד ןבָאה ,"סעיצַאטנעירָא,

 או
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 .אטששצ םלוטאאוא
 וצ טרעקעגקירוצ ךיז לָאמַא ךָאנ רעטעּפש טָאה רעכלעװ ,רעמַאה
 טקיטיײיזַאב טינ סיר רעד זיא לָאמ סָאד ךיוא רעבָא ,גנוטייצ יד ןריגַאדער
 רעדיװ ןבָאה ןוא ןרָאװעג טפרַאשרַאפ ןענעז םיכוסכס יד ,ןרָאװעג
 .רָאטקַאדער ןופ עיצַאנגיזער רעד וצ טריפרעד

 רב עא וע 5 1, יי
 םסא אטוי

 טעג גנמעוקימי = =

 תורצ... הנשמ ,םוקמ הנשמ

 רעשיכעשט רעד ןופ עיצקַאדער ריא ןוא גנוטייצ יד ןריפרעבירַא סָאד
 -ברעמ ןופ טָאטשטּפיױה יד ,עקָארק -- עזַאב-רקיע ריא וצ עירָאטירעט
 סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ערעװש עבלעז יד ןפַאשעג רעדיװ טָאה ,עיצילַאג
 יז רעדייא ךָאנ גנוטייצ רעד ןופ רעדנירג יד רַאפ ןענַאטשעג ןענעז
 עכעלטנייפ יד ,יירעקורד רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד --- ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
 רערעלוּפָאּפ רעקידנרירוקנָאק רעד ןופ םעלבָארּפ סָאד ךיוא ,רוזנעצ
 ןיא .עצ .ַאק .יא) ?יננעיזדָאצ רעירוק ינַאװָארטסוליא, גנוטייצ רעשיליוּפ
 ןָאט םעד ןבעגעג ריא ןיא ןבָאה ןדיי עכעלטע סָאװ ,(תובית-ישאר
 ןוא ,םזיטימעסיטנַא םענעכָארּפשעגסױא ןופ טסייג ןיא לָאמ ןייא טינ
 ןשיװצ ךיוא טײרּפשרַאפ טיירב ןעוועג גנוטייצ יד זיא ןגעווטסעדנופ
 ,טסניד-עיצַאמרָאפניא ןטמָאקלופרַאפ ריא קנַאדַא רקיעב ,רוביצ ןשידיי
 ַא טימ ,דנַאלסױא ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק עלעיצעּפס ןופ ץענ ַא טימ
 לָאצ רעסיורג ,רעדליב ןופ עפש ,ןרעטרָאּפער עקנילפ ןופ טּפַאשנַאמ
 .קורד םענייש ןוא ןטייז

 טזומעג ךיז עזַאפ רעטשרע רעד ןיא "קיננעיזד יװָאנ, טָאה טָא ןוא
 טינ ירמגל ןענעז סָאװ ,ןעיירעקורד עטסוויטימירּפ יד טימ ןענעגונגַאב
 עקיצנייא רעייז ןוא ,גנוטייצ עכעלגעט ַא ןקורד םוצ טסַאּפעגוצ ןעוועג

 רעזַאל דוד

 ןופ ץיזַאב םעד ןיא ןעװעג ןענעז ייז סָאװ ,יד ןעװעג זיא הלעמ
 ןוא ּפיטָאניל ןייא וליפא ןעיירעקורד יד טָא ןיא ןעװעג טינ .ןדיי
 ןעמ .טנָאקעג טינ ןעמולח וליפא ןעמ טָאה ןישַאמ-עיצַאטָאר ַא ןגעוו
 -רַאפ ַא ףיוא טקורדעג ןוא טנַאה רעד טימ ,םורַא ױזַא ,טצעזעג טָאה
 ןענישרעד גנוטייצ יד זיא ,זיא סע יװ רעבָא ,ןישַאמ-"ךַאלּפ, רעטרעטלע
 יד טָאה ןעזוצסיורָאפ ןעוועג זיא'ס יװ .ןעגנוגנידַאב יד טָא ןיא ךיוא
 טריקיטירק סָאװ ,גנוטייצ עשיטסינויצ יד טרינַאקיש רוזנעצ עשילױּפ
 עיצקַאער ןוא םזיטימעסיטנַא םעד טלדַאט ןוא גנוריגער עשיליוּפ יד
 רָאזנעצ רעד טָאה לָאמ ןייא טינ ןוא ,ןפוא ןפרַאש רעייז ַא ףיוא דנַאל ןיא
 רָאנ ,לקיטרַא םענעי רעדָא םעד זיולב ןעלסּפ טימ טנגונגַאב טינ ךיז
 רעדָא רערעצריק ַא ףיוא גנוטייצ יד ןסילש וצ ןעוועג רזוג ךיוא טָאה
 ןַא ןרָאװעג ןענופעג זיא תוריזג יד טָא ןגעק ךיוא .טייצ רערעגנעל
 ןענישרעד זיא ןוא ןעמָאנ ריא טרעדנעעג טָאה גנוטייצ יד :געווסיוא
 ךיוא טנַאקַאב זדנוא זיא סָאװ ,קירט ַא -- גנוטייצ עיינ ַא יו טשרמולכ
 .הפוקת:טַאדנַאמ רעד ןופ לארשי-ץרא ןיא

 ןלעיצעּפס ַא ןגעוו ןטכַארט וצ טייצ יד ןעמוקעג ,רעבירעד ,זיא סע
 ןקירעהעג ןוא יירעקורד רענעגייא ןַא טימ ,גנוטייצ רעד רַאפ ןינב
 -עגפיונוצ ןעועג טציא זיב זיא עכלעוו ,עיצקַאדער רעד רַאפ ץַאלּפ
 סָאד .יירעצעז רעד ןיא רעדָא ,ןישַאמ-קורד רעד ןבענ שממ טשטעווק
 ןריטסיזקע ןענָאק לָאז גנוטייצ יד ידכ ,טייקידנעווטיונ ַא ןעוועג שממ זיא
 רעציזַאב-סעיצקַא יד וצ ,ָאזלַא ,טעדנעוװעג רעדיוו ךיז טָאה ןעמ .ללכב

 טָאה רעדיוו ןוא ,סעיצקַא ןייק טפיוקעג טינ ךָאנ ןבָאה סָאװ יד וצ ןוא
 -עיצקַא רעד .ןעגנודנעּפש ןגעוו טינ ןוא "טפעשעג; ַא ןגעוו טדערעג ןעמ
 טרינימירקסיד ןענעז ,בגא ןוא) ןרָאװעג טרעסערגרַאפ זיא לַאטיּפַאק
 טפיוקעג טָאה ןעמ .(רעציזַאב-סעיצקַא עטשרע יד ןופ טכער יד ןרָאװעג
 ,ןָאיַאר-ןיוו ןשידיי ןיא סַאג רעקיאור ןוא רעקיטייז ַא ףיוא ץַאלּפ ַא
 רעלַארעביל רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג קילעפוצ טָאה סָאװ סַאג ַא
 ןעועג רבחמ טָאה עכלעוו ,ַאװָאקשעשזָא ַאזילע ןירעביירש רעשילױּפ
 ןיז םעד ןיא .ןדיי וצ טסייג ןשיטַאּפמיס ַא ןיא ןענַאמָאר עקינייא
 רעלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא רַאפ טסַאּפעגוצ ןעוװעג טרָא סָאד זיא תוחפל
 ,גנוטייצ רעד רַאפ יירעקורד ַא ןעמ טריזינַאגרָא ױזַא יו רעבָא .גנוטייצ
 ? טיבעג םעד טָא ףיוא גנורַאפרעד טימ שטנעמ ןייק ָאטשינ זיא'ס ןעוו
 ַא ןּפיטָאניל עטצונעג ייווצ ןרָאװעג טפיוקעג ןענעז ןטייקירעװש טימ
 זַא ךעלדנעטשרַאפ ,ןישַאמ-קורד ?עכַאלפ, ןוא עטרעטלערַאפ ,ערעווש
 ,ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ךיוא זיא סע .ןקורד ןיא עמַאזגנַאל ַא רעייז ךיוא
 ?טסילַאיצעּפס, סלַא ןוא קָאטש ירד ןופ ןינב רענעדיײשַאב רעד ,ףוס-ףוס
 רעשידיי-טינ ַא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא יירעקורד יד ןריזינַאגרָא וצ
 ,ױזַא םינינע יד ?טנדרָאעגנייא , סע טָאה רע ןוא ,רעמיטנגייא-יירעקורד
 -- רעטרַאּפ ןפיוא ןלעטשוצקעװַא "טהצעעג ,, רע טָאה ןּפיטָאניל יד זַא
 סָאװ ,עיצקַאדער רעד ןופ ךעלגעמ טייוו יו ןרעטייוורעד וצ ייז ידכ
 ןגעקַאד ןוא ,קָאטש ןטירד ןפיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טרָא ריא
 ןלעטשוצקעװַא "טהצעעג, החמומ רעד טָאה ןישַאמ-קורד ערעווש יד
 םעד ןעלסיירטעצ ןייז וצ רעהעג סע יו לָאז יז ידכ ,קָאטש ןטייווצ ןפיוא
 -בתכ ןדעי זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .טעברַא ריא תעב ןינב ןצנַאג
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 וצ קָאטש ןטירד ןופ קידנפיול ןגָארטקעװַא טפרַאדעג ןעמ טָאה די
 -קיש סָאד ןעװעג זיא דימת טינ ןוא -- רעטרַאּפ ןפיוא יירעצעז רעד
 ןרָאטקַאדער יד ןענעז לָאמטּפָא ."תוחילש, יד טָא ןריפסיוא לָאז סָאװ ,לגניי
 -- רָאטקַאדער-טּפיוה רעד ךיוא ייז ןשיוצ -- ןעגנּוװצעג ןעוועג אפוג

 ןַא שינעליא ןיא ןבעגוצרעביא ידכ ,קָאטש יירד יד ּפָארַא ןפיול וצ

 טָאה ץַאז ןטיײרג םעד ןוא .העידי ַא ךױא רעדָא ,ןצעז םוצ לקיטרַא
 ַא ןָא ןישַאמ-קורד רעד וצ -- ןביוא ןעגנערבפיורַא טפרַאדעג ןעמ
 .ךיז טיײטשרַאפ ,עדניוו

 -עגרעטנוא זיא גנוטייצ רעד ןופ ןינב ןיא ןעוו ,רעטעּפש טייצ ַא
 ןרעװ טלייצרעד ךָאנ טעװ סע סָאװ ןגעוו -- עבמָאב ַא ןרָאװעג טגייל
 ןוא ןפָארטעג ןענעז סע סָאװ ,סנ ַא שממ ןעשעג זיא -- רעטעּפש
 ,עיצקַאדער רעד ןופ ןרעמיצ יד קידנעטשלופ ןרָאװעג טעטכינרַאפ
 ןופ הריד רעד טימ ןעמַאזוצ ,טכַאניב ןעוועג קידיײל ןענעז עכלעוו
 ץנַאג ןבילברַאפ יירעקורד יד זיא ןגעקַאד ,רעטייל ןוויטַארטסינימדַא
 רעד ןרָאװעג טעטכינרַאפ טלָאװ סע ןעװ .ןרָאװעג ןפָארטעג טינ ןוא
 םעד ךיז רעטנוא ןבָארגַאב ןישַאמ ערעוװש יד טלָאװ ,לגילפ-יירעקורד
 ,סרעצעז יד טימ ןעמַאזוצ ,רעטרַאּפ ןפיוא ןפיטָאניל יד טימ רעמיצ
 ךיוא ייז ןשיװצ ,רעטעברַא עקירעביא ןוא רָאטקערָאק ,שזַאּפמַארטעמ
 .רָאטקַאדער-טכַאנ רעקידנרירושזיד רעד

 קעװַא טייג רָאטקַאדער ַא
 טמוק רָאטקַאדער ַא ןוא

 טמיטשַאב רעדיווװ זיא עקָארק ןייק גנוטייצ יד ןריפרעבירַא ןטימ
 ןייז ןופ הפוקת יד רעבָא ,רָאטקַאדער סלַא שיט והילא ר"ד ןרָאװעג
 -עגרעביא רע טָאה שיטקַאפ ןוא .טרעיודעג טינ גנַאל טָאה גנוריגַאדער
 -קַאדער רעד ןופ סעציילּפ יד ףיוא טעברַא רעד ןופ טסַאל עצנַאג יד טזָאל
 ַאוװַארטסָא ןופ רעבירַא עזַאפ רעטשרע רעד ןיא זיא עכלעוו ,עיגעלָאק-עיצ
 ןרעּפלַאה .י ר"ד) דניורפ בקעי ןוא גרעבנעלע ר"ד -- עקָארק ןייק
 וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא טציא .(טרינגיזער םעד רַאפ ךָאנ טָאה
 רעשיטסינויצ רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא רָאטקַאדער רעד ןייז
 -צרַאװש (קחצי) יצַאנגיא ר"ד ,עיצילַאג-ברעמ ןוא עקָארק ןיא גנוגעוװַאב
 ןפורסיורַא טנָאקעג טָאה סָאװ רענדער ַא ,ןקסע רעשימַאניד ַא ,טרַאב
 ךיז טָאה רעכלעוו ןוא ,ןטירטפיוא ענייז תעב ןסַאמ יד ייב תובהלתה
 טריבורּפ טָאה רע .קיטסיצילבוּפ ןופ טיבעג ןפיוא טנכייצעגסיוא ךיוא
 רעד טימ ןוא עיגָאלָאעדיא עשיטסינויצ-ןיימעגלַא יד ןריזילַאטסירקסיוא
 םינויצה לש ימלועה דוחיאה; ןופ טנעדיזערּפ ןרָאװעג ךיוא רע זיא טייצ
 סָאװ ,גנוטלַאּפש רעשיטַאמַארד רעד וצ זיב -- ('ב ןוא 'א) "םייללכה
 ,תונחמ עדייב ןופ רָאפנעמַאזצ ןעמַאזניימעג ןפיוא ןעמוקעגרָאפ זיא
 .1924 רָאי ןיא ,עקָארק טָאטש רעבלעז רעד ןיא

 -וצ ןיא ןעגנורעדנע עלַאנָאסרעּפ ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז ןַאד
 ןוא ןפליהעג עטסטנעָאנ יד ןופ ייווצ :עיצקַאדער רעד ןופ לעטשנעמַאז
 -- רעמַאהלעקרעב ר"ד גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער ןטשרע ןופ טניירפ
 בילוצ םעװקַאב טליפעג טינ ךיז ןבָאה -- דניורפ ןוא גרעבנעלע ר"ד

 םעיינ ןופ הציחמ רעד ןיא םימעט עשיגָאלָאעדיא ןוא עכעלנעזרעּפ
 -סינויצ רעד ןיא רעגַאל ןטכער םוצ טרעהעג טָאה רעכלעוו ,רָאטקַאדער
 ןופ ןוא עיצקַאדער רעד ןופ טרינגיזער ןבָאה ייז ןוא ,גנוגעװַאב רעשיט
 רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג טריברָאסבַא ןענעז עדיב :עסערּפ רעד
 ןענַאטשעג טייצ רענעי וצ זיא עכלעוו ,ןליופ-סערגנָאק ןיא ץענ-סגנודליב
 קעװַא זיא גרעבנעלע .גנולקיװטנַא רעסיורג ריא ןופ עזַאפ רעד ןיא
 רענײא ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ טָאה רע ּוװ ,שזדָאל ןייק
 ;ָאדיױרב .מ ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו ,סעיזַאנמיג יד ןופ
 -ָארּפ רעד ףיוא לושלטימ ַא ןיא טעברַאעג טָאה דניורפ רבח ןייז ןוא
 ןלוש יד טָא ןופ בצמ רעלעירעטַאמ רעקידנרירעּפסָארּפ רעד .ץניוו
 ,רערעל יד רַאפ דובכב הסנרּפ ןופ טײקכעלגעמ ַא ןבעגעג ךיוא טָאה
 ,עקינעי יד ןטילעג ןבָאה סע רעכלעוו ןופ טיונ רעד וצ ץַאזנגעק ןיא
 זיא רעטעּפש רָאי עקיניײא .עסערּפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו
 -עגנָא ךיז ןוא עיסעּפָארּפ רעקידרעירפ ןייז וצ ןעמוקעגקירוצ דניורפ
 -גָאט רעשיטסינויצ רעטייוװצ רעד ןופ עיצקַאדער רעד וצ ןסָאלש
 רעשיליוּפ רעד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןשיװצניא זיא סָאװ ,גנוטייצ
 טָאטשטּפױה יד ,ווָאװל ןיא ןענישרעד זיא רעכלעוו ,"ַאליװכ, --- ךַארּפש
 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןימ םעד ןופ גנוטייצ עטירד יד) עיצילַאג-חרזמ ןופ
 ןרָאװעג סאמנ ןדניורפ זיא רעטעּפש .("דנָאלגעשּפ שַאנ; -- עשרַאװ ןיא
 -- גנוטייצ רעטייוצ רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טעברַא יד ךיוא
 עשיגָאלָאעדיא בילוצ ןעגנובייר ןעוועג תועמשמ ןענעז טרָאד ךיוא
 יד ןופ געװ םעד טלייועגסיוא רע טָאה ,טגָאזעג יו ןוא -- םימעט
 טיוט ןייז זיב ןבילברַאפ זיא רע ּוװ ,דנַאל ןיא ןעוועג הלוע ןוא םיצולח
 ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןוא ,רעליש תצובק ןופ רבח ַא
 תורדתסה רעד ןיא עיסימָאק-לָארטנָאק רעד ןופ רבח ןעוועג ךיוא רע זיא
 .תיללכה םידבועה

 ןעמוקעג ןענעז ןרעּפלַאה ןוא דניורפ ,גרעבנעלע ןופ טרָא ןפיוא
 ןופ ןפליהעג יד יװ גנוטייצ רעד ןופ עיצקַאדער ןיא ןשטנעמ ערעדנַא
 ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,טרַאבצרַאװש קחצי ר"ד רָאטקַאדער םעיינ
 סלַא רעמיצ-סטעברַא ןייז ןיא ָארויב-ןטַאקָאװדַא ןַא טנדרָאעגניײא
 טימ ּפָאק ןרעביא טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע ןוא רָאטקאדער-סגנוטייצ
 טריטנעזערּפער טינ ןבָאה ןשטנעמ עיינ יד טָא .סעיסעּפָארּפ ייווצ יד
 עטריזילַאטסירקסיױא ןייא רעדָא גנואיושנָא-טלעו עכעלטייהנייא ןייק
 ר"ד ןעװעג זיא "עיינ, עּפורג רעד ןיא רעטסטלע רעד .עיגָאלָאעדיא
 י"ש ןופ רבח-טנגוי ןוא שטַאשטוב ןיא רענעריובעג ַא ,רעפנַאק השמ
 ןעוועג עיצקַאדער-סגנוטייצ רעד וצ סולשנָא ןרַאפ זיא רעכלעוו ,ןונגע
 -ץניװָארּפ יד ןופ רענייא ןיא עיזַאנמיג ַא ןיא רוטַארעטיל רַאפ רערעל
 ןטרעקרַאפ םעד רעבירַא ,ָאזלַא ,זיא רע .ןליױּפ-סערגנָאק ןופ טטטש
 שטנעמ ַא ןעװעג זיא רעפנַאק .גנוטייצ רעד וצ יירערעל ןופ געוו
 רעייז ,טסַילַאנרושז יו רעמ רעביירש ,המשנ רעשירעטכיד ַא טימ
 ןייז ןיא ןוא ,ךַארּפש רעשידיי ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ טנעָאנ
 רעירפ ךָאנ ןוא ,טעטיסרעווינוא רעניוו ןיא טנעדוטס ַא קידנעייז ,טנגוי
 יד ןופ ןעייר יד ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא ,שטַאשטוב ןיא ,םעד רַאפ
 ַא ןופ טעברַא יד גנוטייצ רעד ןיא ןָאטעג טָאה רע .ןטסיכרַאנַא
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 ךיוא סָאװ ,קלַאפ םלעהליוו ר"ד ןופ טרָא ןפיוא) טנעזנעצער-רעטַאעט
 ,גנושרָאפ רעשירַארעטיל ןוא קיגָאגַאדעּפ וצ טעדנעװעג ךיז טָאה רע
 טַאהעג טָאה ך"נת רעד סָאװ ,העּפשה רעד ןופ טיבעג ןפיוא רקיעב
 רעפנַאק רעבָא -- ,(רעטכיד עשיליוּפ עטסערג יד ןופ עקינייא ףיוא
 ןביירש טימ ,קיטירק רעשירַארעטיל טימ ךיוא טקיטפעשַאב ךיז טָאה
 יסַאומ םינָאדװעסּפ ןטימ ןבירשעגרעטנוא טָאה רע סָאװ ןענָאטעילעּפ
 ןעוועג ךיוא רעבָא זיא רע .ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ןביירש טימ וליפא ןוא
 ןשידיי ןופ רעדנירג יד ןשיוװצ ןעוועג זיא ,ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג ַא
 סַאנָאי ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא) עקָארק ןיא רעטַאעט ןשירעלטסניק
 ןופ טניירפ ןופ בולק ןימ ַא טלעטשעגפיוא ךיוא טָאה ןוא ,(ווָאקרוט
 םינינע ןיא רָאטקעל ַא יװ ןענישרעד טּפָא זיא ,רוטלוק רעשידיי רעד
 ןייז ןופ דנַאר ןפיוא ץלַא סָאד ןוא -- רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל ןופ
 -טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ .טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז
 רעבירַא רע זיא טרָאד ןופ ,ווָאװל ןייק ןפָאלטנַא רעפנַאק זיא המחלמ
 ןשיטעיווָאס ןיא רעכיז גונעג טליפעג טינ ךיז טָאה רע לייוו ,ָאנבוד ןייק
 טלקמ-םוקמ ַא ןעניפעג וצ טּפָאהעג טָאה רע ּוװ ,ָאנבוד ןיא ןוא ,ווָאװל
 ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד רע זיא ,ןרעװ קיאור טעװ סע זיב
 טעטש-חרזמ יד ןיא ןעגנורדעגניירַא ןענעז תולייח עשירעלטיה יד ןעוו
 .ןלױּפ םענעזעוועג ןופ

 םירבח-עיצקַאדער עיינ יד ןשיװצ טלַאטשעג עטנַאסערעטניא ןַא
 רעד ןיא ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ןורבנעש-סַאידַאװ יַאלָאקינ ןעוועג זיא
 ַא טכוז ןעמ, זַא ,העדומ רעכעלנייועג ַא ןופ ךמס ןפיוא גנוטייצ
 רענעריובעג ַא ,ןורבנעש ."עיצקַאדער רעד ןיא טעברַא וצ טסילַאנרושז
 טימ ןבירשעג טָאה ,רעדעפ רעד ףיוא טכייל ןעוװעג זיא ,ןילבול ןיא
 עשיטירק ַא ,לקיטרַא-טייל ַא ןוא ןָאטעילעפ ַא טייקנילפ רעבלעז רעד
 ףיא ןוא ,גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַא רעדָא ךוב ַא ןגעװ גנולדנַאהּפָא
 "עלעניגירָאא רעיײז ַא טַאהעג טָאה רע ןוא .עמעט רערעדנַא רעדעי
 רעד ןיא ךיז טימ ןעגנערב רע טגעלפ ךעלגעט-גָאט :הטיש-סטעברַא
 ינימ לכ טנכייצרַאפ טָאה רע ןכלעוו ןיא טפעה קיד ַא עיצקַאדער
 םעד ןביירש ןביוהעגנָא טָאה רע רעדייא ןוא ,ךעלטרעווכיילג ,ןטָאדקענַא
 ןוא טפעה ןיא ןפיטרַאפ ךיז רע טגעלפ ,גנונעכייצרַאפ יד רעדָא לקיטרַא
 טימ ןביוהוצנָא ידכ ,ץיוו רעדָא טָאדקענַא ?ןקיסַאּפ, ַא ןביילקסיוא ךיז
 רעד טסַאּפעג קידנעטש טינ טָאה תמא ןַא סָאװ .לקיטרַא ןייז םעד
 ןורבנעש-סַאידַאװ רעבָא ,טָאדקענַא םוצ רעדָא ץיו םוצ לקיטרַא
 רעד ןוא ןציוו ביל טָאה רענעייל רעד זַא ,גנוניימ רעד ייב ןעוועג זיא
 בוא ,האנה טימ ןוא רעטכייל ןרעװ טנעיילעג טעװ לקיטרַא רעצנַאג
 ןענישרעד זיא ןורבנעש-סַאידַאװ .סקיטסול סעּפע טימ ןבױהנָא טעװ רע
 רעד ןיא טרָא ןייז ןענופעג ןוא עשרַאװ ןטײרּפַאב ןיא המחלמ רעד ךָאנ
 ןופ טיבעג ןפיוא החמומ רעסיורג ַא יו ,עסערּפ רעשיטסינומָאק
 ןיא ה"ד ,ןָאגרַאשז ןשיטסילַאנרושז ןיא סָאד טפור ןעמ יװ ,?טוַא-ייל,
 טינ ןיוש זיא ָאד .גנוטייצ רעד ןופ םרָאּפ עשיפַארג יד ןקיטלַאטשעג
 ...ןציוו רַאפ טרָא ןייק ןעוועג

 װַאלסינַאטס ןעוועג זיא עיצקַאדער רעד ןיא "ןרעטש, רעגנוי רעד
 ןיא ץנעדורּפסירוי ןופ טנעדוטס רעטנכייצעגסיוא ןַא ,שטיווָאלשיפ

 רעזַאל דוד

 טעטיסרעווינוא ןיא רָאסעּפָארּפ -- טנייה) טעטיסרעווינוא רעוועקָארק
 הליהק רעד ןופ רעציזרָאפ-עציוו ןופ ןוז רעד ,(ָאריענַאשז עד ָאיר ןופ
 ר"ד רָאטקַאדער רעיײנ רעד .שטיוװָאלשיפ ןָאעל ר"ד ,עקָארק ןיא
 יו רעדָא -- טסילַאיצעּפס ַא יו ?טקעלּפטנַא; םיא טָאה טרַאבצרַאװש
 עלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ טיבעג ןפיוא --- ךיז טריזילַאיצעּפס סָאװ רענייא
 ןיא ןעלקיטרַא-טייל בור סָאד ןבירשעג ךיוא טָאה רע ןוא ,ןעגנואיצַאב
 .קיטילָאּפ -ןרעסיוא טימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,סעמעט ףיוא גנוטייצ רעד
 רעד יװ גנַאל ןעוועג ענייז ןעלקיטרַא יד ןענעז ןרעױדַאב ןסיורג םוצ
 טנַאקעג טינ ייז ןפוא םושב ןבָאה ןּפיטָאניל ערעזימ ייווצ יד סָאװ ,תולג
 -ַאמ ןכעלנייועג ןקירעביא םעד ץוחַא ,טײצ רעד וצ ןצעז ןקידנע
 ,ןעגנונעכייצרַאפ --- גָאט ןופ ךשמ ןיא טלמַאזעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,לַאירעט
 טינ ןבָאה סע ןוא .לג.ד.א סעמַארגעלעט .,תועידי ,קינָארכ ,ןענָאטעילעפ
 ןטיור ַא טימ טכַאמעג טָאה רָאטקַאדער רעד סָאװ סנכייצ יד ןפלָאהעג
 -עג זיא סע ןעװ !קידנעגנירד -- די-יבתכ עקינייא ףיוא רעדעפיילב
 ןלעטשסיורַא דימת ךיז טגעלפ גנוטייצ יד ןסילש ןופ העש יד ןעמוק
 -עּפשרַאפ וצ טינ ידכ ןוא לַאירעטַאמ ןטצעזעגסיוא ןיא טיציפעד רעד
 -טַבַאנ רעד טגעלפ טעטשיץניװָארּפ יד ןיא עיצידעפסקע יד ןקיט
 טייז עצנַאג ַא ?ןּפָאטשרַאפ; וצ הרירב-תילב ןעגנּוװצעג ןייז רָאטקַאדער
 רעד ןגעוו טייז עבלַאה ַא -- תועדומ-ןזיר ייווצ טימ גנוטייצ רעד ןיא
 טכילפ יד קידנכיירטשרעטנוא ,"תולעמ, עריא ןגעוװ ןוא אפוג גנוטייצ
 ןופ יירעקורד רעד ןגעוו -- טפלעה עטייווצ יד ןוא ,ןרינָאבַא וצ יז
 רעלענש ףיוא ןעגנולעטשַאב םינימ עלַא ןָא טמענ עכלעוו; ,גנוטייצ רעד
 וצ טכוזעג טָאה סָאװ ,רענעיל רעמערָא רעד .לג.ד.א "גנוריפסיוא
 ןוא ןטנַאסערעטניא רעדנַא ןַא רעדָא גנוטייצ רעד ןיא סעיינ ןעניפעג
 עסיורג ייווצ יד ןופ תחנ ןייק טּפעשעג טינ טָאה ,לַאירעטַאמ ןשירפ
 ,גָאט ןדעי טעמכ ןעניישרעד ןגעלפ עכלעוו ,ןעמונעגנעמַאזצ תועדומ
 -גרירוקנָאק ...רעד ןיא ןענופעג רע טָאה טכוזעג טָאה רע סָאװ סָאד ןוא
 ןשידיי ןצנַאג ןטימ -- רענעייל יד ןופ ליפ ןוא ,גנוטייצ רעשיליוּפ רעקיד
 ןוא ןלַאפּפָא ןגעלפ -- גנוטייצ "רענעגייא , ןַא יבגל ?םזיטָאירטַאּפ,
 ...גנורינָאבַא רעייז ןלעטשּפָא

 ןופ רָאטקַאדער-טכַאנ רעד ןעוועג םרוג ךיוא טָאה תורורצ תורצ
 ,ַאװַארטסָא ןיא ןטייצ יד ןופ הפוקת-סטעברַא "עשיצולח; יד .גנוטייצ רעד
 ןבָאה סָאװ .,םירבח-עיצקַאדער יד ןוא ייברַאפ גנַאל ןופ ןיוש זיא
 טעמכ טלַאהעג םעניילק ַא רַאפ ןוא ןעגנוגנידַאב ערעווש ןיא טעברַאעג
 רעד ןוא ,טכַאניײב ךיוא ןטעברַא טנָאקעג טינ ןבָאה ,גָאט ןצנַאג םעד
 ןופ טיבעג ןפיוא גנוטיירגוצ עלַאמינימ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ייז ,רקיע
 ןבעג טימ ,סעיינ טימ ךיז ןייז לפטמ םייב ,קינכעט רעשיטסילַאנרושז
 זיא ףוס-םי תעירק יװ רעװש .לג.ד.א ןטייז יד ןלעטש טימ ,ךעלּפעק
 ןוא ,עיצקַאדער-טכַאנ רַאפ ?ןברק; םעד ןעניפעג וצ ,רעבירעד ,ןעוועג
 יד ןופ רענייא ,שטנעמ רעד ןרָאװעג ןענופעג זיא'ס ףוס-ףוס ןעוו
 ןיא טָאה רעכלעװ ,טָאטש ןיא רעזײה-עפַאק יד ןופ טיײל-"עמעהָאב;
 רעד ןיא טעברַא רעשינכעט ןיא גנורַאפרעד לסיב ַא ןברָאװרעד ךיז רבע
 ,רָאטקַאדער-טכַאנ רעד טָא טגעלפ --- עסערּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליױּפ
 רעד ןטימ ןיא ןגירקעצ ךיז ,ןסקעלּפמָאק טימ לופ ןוא טרעטיברַאפ



 1938--1918 "קיננעיזד ײװָאנא

 יד הוגור טימ ןץזָאלרַאפ טגעלפ ןוא שזַאּפמַארטעמ ןטימ טעברַא
 ןסיורג ַא לָאמטּפָא ,םיא ךָאנ ןפיול טזומעג טָאה ןעמ זיב ,עיצקַאדער
 רענעייל רעד ,ןטילעג טָאה גנוטייצ יד ןוא .ןטעברעביא םיא ןוא ,קחרמ
 זיא שזַאריט רעד ןוא עטקיטעּפשרַאפ ַא גנוטייצ ןייז ןעמוקַאב טָאה
 .ןלַאפעג

 גנוטייצ רעד ןיא עבמָאב ַא

 טינ ךיז ןוא ןרָאװעג טצעזעגרָאפ טעברַא יד זיא ןגעווטסעדנופ ןוא
 גנודָאל ַא ןעוו 1922 גנילירפ ןופ טכַאנ רענעי ןיא וליפא טלעטשעגּפָא
 רעד ןופ ןינב ןיא ןרָאװעג טגײלעגנײרַא זיא לַאירעטַאמ-סיירפיוא ןופ
 ַא ןוא רעגַאל ןשיטימעסיטנַא ןטכער ןופ ןטסירָארעט ךרוד גנוטייצ
 ,טגָאזעג יו ,ןינב םעד ןרָאװעג טּפַאשרַאפ זיא ןברוח רעסיורג
 -עיצקַאדער יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע ּוװ ,קָאטש ןטירד ןפיוא ,רקיעב
 יירעקורד יד ןרָאװעג טקידעשַאב טינ זיא לזמ ןסיורג םוצ רעבָא .ןרעמיצ
 רערענעלק ַא טימ תמא ןַא סָאװ .סנגרָאמוצ ןענישרעד זיא גנוטייצ יד ןוא
 ,רענעייל בור סָאד וצ ןעגנַאגרעד יז זיא ןגעווטסעדנופ רעבָא ,ןטייז לָאצ
 ןופ לקיטרַא-טייל רעד ןרָאװעג טקורדעג זיא טייז רעטשרע ריא ףיוא תעב
 ןשיוצ ןרָאװעג ןבירשעג זיא רעכלעוו ,טרַאבצרַאװש ר"ד רָאטקַאדער
 .ביוטש ןוא קניט רעקיטש ,ץלָאה ןוא זָאלג ןופ סרעטילּפש יד

 ןופ טפַאשרעה יד טקידנערַאפ ךיז ןליוּפ ןיא טָאה געט ענעי ןיא
 עטכער-םערטסקע יד ןוא רעימערּפ סלַא יקסרָאקיש לַארענעג ןגנוי
 ךיז לָאז סָאװ ,גנוריגער עיינ ַא ןפַאש סָאד ןלייאוצ טלָאװעג ןבָאה
 םעד ןוא ײטרַאּפ-םירעיוּפ רעד ןופ לגילפ ןטכער ןשיווצ דנוב ןפיוא ןציטש
 ןבָאה םעד בילוצ .(סעקעדנע יד) סטכער ןשיטימעסיטנַא-רענָאיצקַאער
 ןעוװעג רקיעב זיא סָאװ ,םישעמ-רָארעט ןופ עילַאװכ ַא ןפַאשעג ייז
 ןטימ ,סעיצוטיטסניא ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי ןגעק טדנעוועג ןעוועג
 טעװ גנוריגער עטכער ַא רָאנ זַא ,דנַאל ןיא גנומיטש ַא ןפַאש וצ ליצ
 רעד טימ ןטַאטנעטַא עקינייא ךָאנ ."גנונעדרָאפ ןלעטשנייא ןענָאק
 ןגעק ךיוא ןרעדנַא ןשיווצ --- עקָארק ןיא לַאירעטַאמ-סיירפיוא ןופ ףליה
 יא לַאטרַאװק-ןיוװ ןשידִיי ןופ ץרַאה ןיא ,"דנוב, ןופ עלַארטנעצ רעד
 -ָארּפ ,טעטיסרעווינוא רענָאלעגַאי ןטלַא ןופ רָאטקער ןופ זיוה ןיא
 גנוטייצ עשידיי יד זַא ,קורדנייא רעד ןעוועג זיא ,ןָאזנַאטַאנ .וו רָאסעּפ
 תונלדתש ליפ ךָאנ ."ייר, רעד ןיא זיא ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא
 הרימש ַא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא רוטנַאדנעמָאק-ײצילָאּפ רעד ןיא
 ןרָאװעג טקישעג זיא גנודיילק רעליוויצ ןיא טּנַאיצילָאּפ ַא ;ןינב ןיא
 טנװָא ןבלעז ןיא רעבָא .ןינב-סגנוטייצ םוצ גנַאגניײרַא םייב ?ןטיה; וצ
 רעד טָא זיא ,ןינב םעד ןיא עבמָאב יד ןרָאװעג ןפרָאװעג זיא'ס ןעוו
 ןיא "ןעמערַאװרעד, סָאװטע ךיז קעװַא טנַאיצילָאּפ -- טנעגַא-םייהעג
 ןעמוקַאב טָאה רע יװ םעדכָאנ ,תועמשמ ,רחוס ןכעלטסירק ןופ הריד רעד
 ןַאד ןוא ,ןגָארטּפָא ךיז לָאז רע זַא טײל-רָארעט יד ןופ "זמר םעניד ַא;
 .ןינב ןיא לַאירעטַאמ-סיירפיוא רעד ןרָאװעג טכַארבעגנײרַא זיא

 ןייז ןביוהעגנָא טָאה רעכלעוװ ,תורוש יד טָא ןופ רעביירש רעד
 ייוצ ךרעב "קיננעזד יװָאנ, ןיא רָאטקַאדער-טכַאנ ןופ טעברַא עליבַאטּס

 ג ןיב ךיא .לזמ טַאהעג טָאה -- 1921 יאמ ןיא ,םעד רַאפ רָאי
 א ּפָא ןוא קָאטש ןטשרע ןפיוא לרעמיצ ןיילק ַא ןיא ןָאפעלעט
 ןיא רוטנעגַא-ןפַארגעלעט רעשידיי רעד ןופ ךערּפשעג ןשינָאפעלעט
 -גרירושזיד רעד ןסעזעג זיא עיניל רעד ןופ קע ןטייווצ ןיא תעב ,עשרַאוװ
 -סינומָאק ןופ רעשרעה רעקידרעטעּפש רעד ,ןַאמרעב בקעי רעקיד
 -רעביא רימ ןוא ,עשרַאװ ןיא למערק ןופ רעייטשרָאפ ןוא ןלױּפ ןשיט
 ןסירעגרעביא זיא םיצולּפ .לארשייץרא -- ןופ תועידי עקינייא ןבעגעג
 ןוא סיירפיוא ןקידנביוטרַאפ ,ןקיטכעמ ַא טימ ךערּפשעג סָאד ןרָאװעג
 ןיב וויטקניטסניא .ןייא טלַאפ זיוה עצנַאג סָאד זַא ,טניישעג טָאה סע
 םעד ןגעוו קידנטכַארט טינ ,ןטנוא ּפערט יד טימ ןפָאלעגּפָארַא ךיא
 לדנטרעג םעניילק םוצ םולשב סױרַא ןוא ,ּפערט ןַארַאפ ךָאנ ןענעז סע יצ
 -ןָאטעב רעקיזיר ַא ןגעלעג זיא גנַאגנײרַא ןבענ .זיוה ןופ טנָארפ ןיא
 סעדנוקעס עכעלטע ,קָאטש ןטירד ןופ ןלַאפעגּפָארַא זיא סָאװ ,קָאלב
 ןופ ןקָאלב-ןָאטעב .שממ טרָא סָאד ןפָאלעגכרוד ןיב ךיא יװ םעד רַאפ
 ,ָאליק 200 ןופ גָאװ ַא ןיא רענייא ייז ןשיוצ ,ןינב לייט ןטשרעטנוא
 ,רעטעמ טרעדנוה עכעלטע ןופ קחרמ ןטייוו ַא ףיוא ןגיולפעג ןענעז
 רענייק זיא סנב רָאנ .לסייו רעטנעָאנ רעד ןופ ןגערב יד זיב טעמכ
 ערעווש ענעי ןלַאפעגּפָארַא טינ ךיוא זיא סנב ןוא ןרָאװעג טעגרהעג טינ
 ...רעטרַאּפ ןפיוא יירעצעז רעד ןיא ןישַאמ-קורד

 -כעדרַאפ, רעד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ זיא רעטעּפש געט עכעלטע
 יוװָאנ ןיא לַאירעטַאמ-סיירפױוא םעד ןגיילרעטנוא ןיא "רעטקיט
 רעגנוי ַא ןעוועג זיא סָאד .רעטרע ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא "קיננעיזד
 עשיטימעסיטנַאםערטסקע ענייז טימ טנַאקַאב ,טַאקָאװדַא רעשיליוּפ
 רעטכער רעד ןופ רעריפנָא רעד ןעװעג זיא רעכלעוו ,ןעגנואיושנָא
 ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,עיזיווער ַא תעב .היפונכ-רָארעט
 רעצנַאג ַא ןרָאװעג ןענופעג הריד ןייז ןופ םעדיוב ןפיוא זיא גנוניווו ןייז
 ַא רַאפ ןרָאװעג טלעטשעג זיא רע .לַאירעטַאמ-סיירפיוא ןופ ןיזַאגַאמ
 ןטלַאה רַאפ -- ףָארטש-טלעג ַא וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןוא טכירעג
 ..שינעביולרעד ַא ןָא ,לַאירעטַאמ-סיירפיוא

 -- !ּפוקס; רעד

 םידמושמ...ןופ המישר יד

 זיולב ןעוועג םרוג טָאה סָאװ ,עבמָאב ענעי ןוא -- קותמ אצי זעמ
 -רַאפ טָאה ,ןשטנעמ ןיא תונברק ןייק טינ רעבָא ,ןדָאש ןלעירעטַאמ ַא
 ,רוביצ ןשידיי ןופ ןגיוא יד ןיא גנוטייצ רעד ןופ שזיטסערּפ םעד טקרַאטש
 םענייר ןופ .ןַאגרָא ןייז םורַא טרירטנעצנָאק טציא ךיז טָאה רעכלעוו
 געט ענעי ןיא ןעװעג הכוז גנוטייצ יד טָאה טקעּפסַא ןשיטסילַאנרושז
 רָאטקַאדער רעד ."ּפוקס, ןכעלמַאנסיוא ןוא ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא וצ אקווד
 רעציזרָאפ-הליהק ןופ ןעמוקַאבסױרַא םייהעג ןיא טָאה טרַאבצרַאװש ר"ד
 רעד ןופ טייוו ןוא רָאטַאלימיסַא ןַא בגַא ,וַאדנַאל לאפר ר"ד עקָארק ןיא
 ,ןדיי רעװעקָארק יד ןופ המישר עלופ יד -- גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ
 ןעמָאנ רעייז ןקעמסיוא לָאז ןעמ ןטעבעג ןרָאי עטצעל יד ןיא ןבָאה סָאװ
 ,המישר יד טָא .טדמשעג ךיז ןבָאה יז זַא ,רמולכ ,םיסקנּפ-הליהק יד ןופ
 ןָא ,םיכשמה ןיא גנוטייצ רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא עכלעוו
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 ןוא טרובעג ןופ סעטַאד יד טימ ,ןעמענ זיולב -- ןרַאטנעמָאק םוש ןייק

 ןַא ןפורעגסױרַא טָאה -- לארשי ללכ ןופ ךיז ןסילשסיוא ןופ סעטַאד

 רעד ןיא לייו ,רענעײל להק ןשיװצ עיצַאסנעס עכעלנייוועגרעסיוא

 טינ ייז טָאה רענייק סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןעמענ ןענישרעד ןענעז המישר
 ןעגנודניברַאפ ערעייז ןסירעגרעביא ןבָאה יז זַא ,םעד ןיא ןעוועג דשוח
 ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד יז ןשיװצ ןעוועג ןענעז סע .םוטנדיי ןטימ
 זיא'ס ןוא ,סעיסעפָארּפ עיירפ ןופ ןשטנעמ ערעדנַא ןוא רעלטסניק

 תוריזנ ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ןעיורפ עשידיי ןופ ייר עגנַאל ַא ךיוא ןעוועג

 סרעטסיולק עשילױטַאק יד ןופ םענייא ןיא טרָא רעייז ןענופעג ןוא

 .טָאטש ןיא
 רעד ןופ עיצַאקילבוּפ יד ןעמונעגפיוא ןבָאה ןליפעג עטשימעג טימ

 ןענעז סע .טָאטש ןיא ןזיירק עשיטסינויצ יד ךיוא "המישר-םידמושמ,
 זיא עיצַאקילבוּפ יד טָא זַא ,טהנעטעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג

 עכעלנעזרעּפ יד ןופ ןיא ןיירַא טגנירד יז לייוו ,עקירעביא ןַא ןעוועג
 גהונ ךיז ןעמ ףרַאד עיגילער יװ םינינע ןיא ןוא ,שטנעמ ןופ םינינע
 רעייז לָאמטּפָא -- קורד ַא ןעװעג ךיוא זיא סע ןוא .רעטַאקילעד ןייז
 עשידיי ערעייז ןוא "עטריסערעטניארַאפ, יד דצמ -- רעקרַאטש ַא
 סָאד ןדיימרַאפ וצ ליצ ןטימ ,ןטסירק דצמ רעדָא ,רעדילגטימ-החּפשמ
 ליױו ,דמושמ םענעי רעדָא םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןכעלטנפערַאפ
 סָאװ ,החּפשמ רעד השוב רעדָא ןדָאש ןעגנערב ןָאק עיצַאקילבוּפ ַאזַא
 "רעטַאקילעד, סרעדנוזַאב ַא .טייקשידיי ריא יירט ןבילברַאפ זיא
 גנוטייצ רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיֵא ןעו ,ןפַאשעג ךיז טָאה בצמ
 סָאװ דיי רעטדמשעג ַא ,עגעלָאק ַא טסילַאנרושז ַא ןעניישרעד טגעלפ
 טסּוװעג טינ טָאה רענייק ןוא --- גנוטייצ רעשילױּפ ַא ןיא טעברַאעג טָאה
 לָאז ןעמ ןטעבעג שממ ךיז ןוא -- גנומַאטשּפָא רעשידיי ןייז ןגעוו
 ךיוא זיא ןדָאב םעד טָא ףיוא ...המישר רעד ןופ ןעמָאנ ןייז ןקעמסיוא
 גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער ןשיווצ ךוסכס רעטסנרע ןַא ןכָארבעגסיױא
 -צרַאװש ר"ד זַא ,םעד וצ טריפרעד טָאה סָאװ ,גנוטלַאורַאפ רעד ןוא
 רעדיוװ זיא טרָא ןייז ףיוא .טמַא-רָאטקַאדער ןופ טרינגיזער טָאה דרַאב
 יװָאנ; ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד ,רעמַאהלעקרעב ר"ד ןעמוקעג
 ."קיננעיזד

 תירבע ןיא עיצקַאדער ַא --שיליוּפ ןיא גנוטייצ ַא

 רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ ןיא ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז ןעגנורעדנע
 רבח רעזדנוא ןברָאטשעג זיא ךָאנ ןרָאי עגנוי יד ןיא .עיצקַאדער
 רָאטקַאדער רעד ,טסימָאנָאקע רעטבַאגַאב ַא ,ןעדייז (ָאנעב) ןימינב ר"ד
 ביײהנָא םעד טניז גנוטייצ רעד ןיא גנולײטּפָא רעכעלטפַאשטריװ רעד ןופ
 קירנעה ר"ד ןופ טרָא ןפיוא ןעמוקעג זיא רע .ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ
 ,לארשי ןיא זדנוא טימ ןעמַאזוצ טנייה ךיז טניפעג רעכלעוו ,ןעגַארק
 רעטשרע ןופ טסיצילבוּפ רעכעלטפַאשטריװ ַא ןעוועג ךיוא זיא ןעדייז ר"ד
 ,טיבעג ןשימָאנָאקע ןפיוא ןסיוו ליפ ןוא ליטס ַא טימ שטנעמ ַא ,הגרדמ
 -טפַאשטריוװ עקיביײא ןוא עשיפיצעּפס יד ףיוא ןעלקיטרַא-טייל ענייז ןוא
 ,טסַאל-ןרעייטש ערעווש יד -- הנידמ רעשיליוּפ רעד ןיא סעמעט עכעל

 רעזַאל דוד

 "םזיטַאטע, ןופ גָאלּפ יד ,לדנַאה ןשידיי ןגעק טָאקיָאב רעשימָאנָאקע רעד

 ,ןבעל ןכעלטפַאשטריװ ןופ ןדיי יד ןקיטיײזַאב וצ הטיש עשהכולמ ַא יו
 ןשיוװצ טיײקמַאזקרעמפיוא עסיורג ַא ןפורעגסורַא דימת ןבָאה --- ךָאנ ןוא
 ,טנַאמַאיד ףסוי ןעמוקעג זיא "שיט; סנעדייז ר"ד ןופ שרוי רעד יװ .רוביצ
 ןוא רעדנצנעלג ַא רעבָא ,דלעפ ןשימָאנָאקע ןפיוא טקַאדידָאטױא ןַא
 ענייא ןעמונרַאּפ ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא טָאה רעכלעוו ,טסיצילבוּפ רעפרַאש
 -יטילָאּפ ךיוא ןוא ,רעשימָאנָאקע רעד ןיא סעיציזָאּפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ
 טנַאמַאיד .עסערּפ רעשיליוּפ-שידיי רעצנַאג רעד ןיא קיטסיצילבוּפ רעש
 ןיא רעדרעמ עשיצַאנ יד ןופ תונברק עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג זיא
 ַא .המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ ןפָאלטנַא זיא רע ןיהּוװ .,ווָאװל
 קיטסיצילבוּפ רעשימָאנָאקע ןופ טיבעג ןפיוא רעטעברַאטימ רעליבַאטס
 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא תובישח עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ --
 ,רעגרעב גיוודול ר"ד טסימָאנָאקע רעגנוי רעד ןעוועג זיא -- ןלױּפ
 זיא קיטילָאּפ רעלעיסנַאניפ ןופ טיבעג ןפיוא גנושרָאפ ןייז סָאװ
 .עימעדַאקַא-סטפַאשנסיװ רעשיליוּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 רעד ןיא רעטַארַאב רעכעלטפַאשטריװ ַא יו רעגרעב ר"ד טריטמַא טנייה
 .טעטיסרעווינוא רעביבא-לת ןיא רָאסעּפָארּפ זיא ןוא ץנעגַא רעשידיי

 דלָאּפָאעל זדנוא וצ ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא
 טייצ ןייז טלייטעצ טָאה רעכלעוו ,ךַאפ ןופ רעקירָאטסיה ַא ,רענזָאר (אּפיל)
 ןוא עקָארק ןיא עיזַאנמיג רעשיערבעה רעד ןיא טכירעטנוא ןשיווצ
 עשידיי; יד רעביא הנוממ ןעוועג זיא רע .גנוטייצ רעד ןיא טעברַא רעד
 תוצופת יד ןיא ןוא לארשי-ץרא ןיא בצמ רעד -- רמולכ ,"ןעגנולײטּפָא
 .עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןופ ןפירגנָא יד ףיוא ןריגַאער טגעלפ רע ןוא
 ןיא עגעלָאק ןייז ייס ןוא ,רע ייס .תולג ןשיסור ןיא ןברָאטשעג זיא רענזָאר
 רעזייוולייט ףיוא ןיירַא זיא רע ךיוא סָאװ ,רעפעפ יבצ ר"ד טכירעטנוא
 ןוא םינינע-ןרעסיוא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא גנוטייצ רעד ןיא טעברַא
 ןעוװעג ןענעז -- עסערפ רעשילגנע ןוא רעשיזיוצנַארּפ רעד טימ
 .רעביירש-תירבע ןוא רעדייר-תירבע ,גנודליב רעייז ןיא רעערבעה
 "קיננעיזד יװָאנ; ןופ עיצקַאדער יד זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ללכב ןוא
 עשידיי יד ןופ סעיצקַאדער עלַא ןשיווצ ?עטסשיאערבטה, יד ןעוועג זיא
 עכעלנעזרעּפ ַא רעדָא --- ףרּווװרָאפ ןייק טינ זיא סָאד .ןלױּפ ןיא ןעגנוטייצ
 ןעמערופסיוא ןיא קלח ןסיוועג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןצימע ןופ ײרעמירַאב
 סָאװ ,גנוטייצ ַא ןופ עיצקַאדער רעד ןופ טלַאטשעג "עשיערבעה, יד
 ןכָארטשעגרעטנוא ןוא טלעטשעגטסעפ ןבָאה סָאד .שילױּפ ןיא טניישרעד
 ןיא ךוזַאב ַא ףיוא ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,לארשי-ץרא ןופ ןרָאטקַאדער יד
 בָאה סעיצוטיטסניא עשיטסינויצ ערעדנַא ןשיװצ ןוא ,טָאטש רעזדנוא
 ןדער תוחפל ןעמ ןָאק ָאד .עיצקַאדער-סגנוטייצ יד טכוזַאב ךיוא ייז
 ןיא זדנוא ייב ךוזַאב ןייז תעב קילַאיב .נ .ח טגָאזעג טָאה -- !תירבע
 ָאד טָאה רעכלעוו ,ןונגע י'ש טגָאזעג ךיוא טָאה סָאד ןוא .1921 רָאי
 טָאה רע ןעמעוו טימ ,רעפנַאק .מ ר"ד םעד ,טניירפ-טנגוי ןייז ןענופעג
 םיחילש ןוא רעכוזַאב עקירעביא יד ךיוא יװ -- ,שידיי טדערעג רעבָא
 .וו:א.א יקצירטסיב ןתנ ,קַאצנירּפש ףסוי ,הפי בייל ,דנַאל ןופ

 רעד ןיא רעטעברַאטימ --- עליבַאטס-טשינ -- ערעדנַא יד ןשיוצ ןופ
 טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא סָאװ ,ייווצ ףיוא ןזייווּוצנָא יאדכ זיא גנוטייצ



 1938--1918 "קיננעיזד יווָאנ,

 ַא ,טכַאּפרעטוַאל שריה זיא רענייא :טמירַאב-טלעוו ןרָאװעג ייז ןענעז
 ,טסינויצ רעשיטסַאיזוטנע ןַא ,עיצילַאג ,לשימעשּפ ןיא רענעריובעג
 טעטיסרעווינוא-שזדירבמעק ןיא םידומיל עניז תעב טָאה רעכלעוו
 ןבעל ןגעוו ןצנעדנָאּפסערָאק עטנכייצעגסיוא "קיננעיזד יווָאנ, וצ טקישעג
 סעטַאבעד ןוא קיטילָאּפ "רערעכעה, ןופ קידנבױהנָא -- דנַאלגנע ןיא
 -ןָאדלעבמיװ ןפיוא ןעגנוטסעמרַאפ-סינעט יד וצ זיב טנעמַאלרַאּפ ןיא
 ןַאמלדַא רעשיטירב ַא ןעװעג רע זיא טייצ רעד טימ ןוא -- ןָאידַאטס
 סלַא ,גַאה ןיא לַאנובירט ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןטסכעה ןופ דילגטימ ןוא
 .עינַאטירב ןופ רעייטשרָאפ רעד

 ,וּונַאשזכ לטעטש ןופ רוחב-הבישי ַא ןעוועג זיא רערעדנַא רעד
 זיא סָאד .ןרָאװעג ןריובעג טרָאד זיא טרַאבצרַאװש ר"ד ךיוא ,בגא סָאװ
 ,שובל ןעלענָאיצידַארט ןייז ןיא טגעלפ רעכלעוו ,רעשטיוד קחצי ןעוועג
 ןיא ןעניישרעד ?טעקשַאק, ןשידיסח ןטימ "עטָאּפַאק, רעגנַאל רעד ןיא
 סָאד טנַאה ןייז ןיא ךָאנ קידנטלַאה ,ןהעש-ןגרָאמ יד ןיא עיצקַאדער רעד
 ּוװ שרדמה-תיב ןופ טקעריד ןעמוקעג זיא רע לייוו ,עלעקעז-ןיליפת
 עטוג-גונעג לטניב ַא ךיז טימ ןעגנערב ןוא -- ,תירחש טנוװַאדעג טָאה רע
 ַא טימ רעדיל ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעקידהצילמ ַא ןיא ןבירשעג ,רעדיל
 םעד ןענעפע ןגעוו דיל שיטסַאיזוטנע ןַא ןרעדנַא ןשיווצ ,טסייג ןשיטסינויצ
 ןעגנוצעזרעביא רעדָא ,םיפוצה-רה ןפיוא טעטיסרעווינוא ןשיערבעה
 ןוא גרעבנירג יבצ ירוא ,קילַאיב ןופ גנוטכיד רעשיערבעה רעד ןופ
 ענעדיישרַאפ ךָאנ טלדנַאורַאפ ךיז טָאה רעשטיוד רעבלעז רעד .ערעדנַא
 ןיא טלעוו רעד ףיוא ןטסילַאיצעּפס עטסערג יד ןופ םענייא ןיא םילוגלג
 ,םישזער ןשיטעיווָאס םעד ןוא דנַאברַאפנטַאר םעד עגונ זיא סָאװ ץלַא
 ןופ "?עיפַארגָאיב עשיטילָאּפ, יד דנַאלגנע ןיא טכעלטנפעראפ טָאה
 --עג םיצולּפ זיא רע .יקצָארט ןגעוו עיגָאלירט עשיּפַארגָאיב יד ,ןענילַאטּפ
 ןוז ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ ,טכוזַאב טָאה רע תעב ןברָאטש
 תנידמ ןצומשַאב וצ ןזיװַאב ךָאנ רע טָאה טיוט ןייז רַאפ רעבָא ,םיור
 טפירשטייצ רעקניל רעד ןבעגעג טָאה רע סָאװ ויוורעטניא ןַא ןיא לארשי
 ןיא ןוחצנ רעזדנוא בילוצ "סעכ, ןייז טקירדעגסיוא טָאה ןוא "טפעל וינ,
 טריפ סָאװ ןוחצנ, ַא זדנוא קידנגָאזסיױורָאפ ,המחלמ רעקיגָאט-סקעז רעד
 ..."גנַאגרעטנוא םוצ

 "גנורעטנענרעד, ןופ הפוקת רעד ןיא

 דנַאלשטײד-יצַאנ וצ

 רָאטקַאדער-טּפיוה רעד ןרָאװעג ןעמונעגוצ ךיוא זדנוא ןופ זיא םיצולּפ
 יו ,ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,רעמַאהלעקרעב באז ר"ד גנוטייצ רעד ןופ
 ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע .טרַאבצרַאװש ר"ד ןופ טרָא ןפיוא ,טגָאזעג
 עשיגָאלָאעדיא יד .ןליפוצסיוא ןעוועג רעווש זיא סָאװ ,ללח רעקידייל
 ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעגַאל-סטייהרעמ ןיא ןכורּפשרעדיװ
 תועד-יקוליח עבלעז יד -- ןרָאװעג טפרַאשרַאפ ןשיווצניא ןענעז סָאװ
 םעד ןטימרַאפ ןבָאה --- ,םייללכ םינויצ יד ןופ 'ב ןוא 'א ןּפורג יד ןשיווצ
 ןופ גיהנמ רעד ,טַאלבצרַאװש ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד וצ רעקקירוצ
 עקינייא טימ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סָאװ ,ןווּורּפ יד .'ב עּפורג רעד

 סע .(1931) עקַארק ןיא "קיננעיזד יװַאנ, עיצקַאדער רעד ןיא קילַאיב .נ .ח

 ,רַאטקַאדער-טּפיוה -- רעמַאהלעקרעב באז ר"ד :סקניל וצ סטכער ןופ ןציז

 סע :;עקַארק ןיא ריעה יבושח יד ןופ -- אריפש לאומש ןוא קילַאיב .נ .ח

 דלָאּפַאעל ,קינעשזוק ריאמ ר"ד ,רעפנַאק השמ ר"ד ,רעלפעט הירא : ןעייטש

 .רעזַאל דוד ר"ד ןוא רענזָאר

 טימ ןעמונרַאפ טינ לָאמנײק ךיז ןבָאה עכלעוו ,םינקסע עשיטסינויצ
 .ןבעגעגנייא טינ ךיז ןבָאה ,ללכב קיטסילַאנרושז טימ ןוא קיטסיצילבופ
 ןטסױוװיטקַא יד וצ טרעהעג טינ טָאה סָאװ ,ןטַאדידנַאק יד ןופ רענייא
 ןביירש טנָאקעג קפס ןָא טָאה רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ
 ןכלעוו ןיא לקיטרַא-טייל ַא טכעלטנפערַאפ טָאה ,גנוטייצ ןיא לקיטרַא ןַא
 ןופ קיטילָאּפ-"סגנורעטנענרעד, יד טקידיײיטרַאפ "ןערב, טימ טָאה רע
 ןביירשרעטנוא סָאד ןוא דנַאלשטיײד-יצַאנ וצ גנוריגער-יקסדוסליּפ רעד
 טַאהעג טינ טָאה סָאװ ,טקַאּפ ַא ,ןרעלטיה טימ טקַאּפ ףירגנָא-טשינ םעד
 -רעטנוא ךיז ןבָאה םידדצ עדייב ןכלעוו ףיוא ריּפַאּפ םענופ טרעוו םעד
 טייקוויטקעפע ןוא "טייקיטליג; ןייז ןזיוורעד טָאה רעכלעוו ןוא ןבירשעג

 ןפורעגסיורַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,טָאה לקיטרַא רעד .1939 רעבמעטּפעס ןיא

 זיא סָאװ ,טַאדידנַאק רעד ןוא ,רוביצ ןשידיי םייב גנַאלקּפָא ןוויטַאגענ ַא
 רעד ךָאנ .לעוטקַא טשינ ןרָאװעג זיא ,"רעטסנרע? סלַא ןרָאװעג ןטלַאהעג
 זיא ,ףוס ַא ןָא ןרעיוד טנָאקעג טינ טָאה סָאװ ,"םונגעררעטניא; ןופ הפוקת
 ןכעלרעניא ןַא ןעמיטשַאב ןופ םרָאפ רעד ןיא גנוזייל יד ןרָאװעג ןענופעג
 .אפוג םירבח-עיצקַאדער יד ןשיווצ ןופ .,רמולכ .רָאטקַאדער ןקידנריטמַא
 ןפיוא ןלַאפעג זיא --- רעטכייל ןייק ןעוועג טינ זיא סָאװ --- לַאװסיױא רעד

 ,עפורג רעד ןיא עטסגניי יד ןופ רענייא .תורוש יד טָא ןופ רעביירש
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 עיצקַאדער רעד ןיא טעברַא ןופ ןעלּפַאטש עלַא ןעגנַאגעגכרוד זיא רעכלעוו
 ףיוא טקורדעג ןיטעלויב ַא ןופ תועידי-א"טס ןצעזרעביא ןופ קידנביױהנָא
 ןריגַאדער זיב ןוא ,בתכ ןשידיי ללכ-ךרדב ןקידשטשוטמ ַא טימ ,ליסנעטס
 רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי-טשינ ןוא עשידיי טימ ןעויוורעטניא
 גיהגמ-םירעױוּפ ןכיירסולפנייא ןטימ ערעדנַא ןשיוװצ) טלעוו רעשיטילָאּפ
 ןלױּפ ןיא רעימערּפ ןעוועג לָאמ עקינייא זיא רעכלעוו ,סָאטיװ יטנעצניוו
 ךיוא יו ,(ןיקסדוסליּפ וצ עיציזָאּפָא רעפרַאש ןיא ןענַאטשעג זיא ןוא
 ןוא עשיטילָאּפ ,עשירארעטיל ןגעוו ןעלקיטרַא ןוא ןענָאטעילעּפ ןביירש
 .סעמעט ערעדנַא

 טפַאשרעה רעד תעב ,ןילרעב וצ ?גנורעטנענרעד; ןופ הפוקת ענעי
 קיגװָאקלוּפ ןטימ -- ןפורעג סע טָאה ןעמ יו --- ?סעקינווָאקלוּפ , יד ןופ
 ןופ ?טקעטיכרַאא ןוא ןלױּפ ןופ רעטסינימ-ןרעסיוא רעד ,קעב ףעזוי
 ,"טַאמילק, ןשיטילָאּפ ַא ךיז טימ טכַארבעג טָאה ,קיטילָאּפ רעיינ רעד טָא
 ,םיא ןיא ןעמעטָא וצ ןעוועג רעווש זיא'ס סָאװ ,ןשיטילָאּפ ַא רָאנ טינ ןוא
 ןוא גנוטייצ עשיטסינויצ ַא םיא ןיא ןריגַאדער ןופ טדערעגּפָא ןיוש
 טָא ןגעק טעוועטנובעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןליפעג יד קורדסיוא םוצ ןעגנערב
 רעד טימ "עיצַאנידרָאָאק, רעלופ ןיא ,גנַאגרעטנוא םוצ געװ םעד
 קעב ףעזוי ןופ ?עיניל, יד .דנַאלשטיײד ןיא היפונכ רעשיצַאנ רעדנשרעה
 -קילגמוא ןַא ךיז ךָאנ טּפעלשעג טָאה קיטילָאּפ רעסיוא רעד ןיא
 עשיטסישַאפ-רענָאיצקַאער יד ןופ גנוקרַאטשרַאפ ןופ סעצָארּפ ןקידנגָאזנָא
 ןופ שארב סָאװ ,טכַאמ רעשילױוּפ רעד ןופ ןציּפש יד ןיא ןצנעדנעט
 רעטצענערגַאב ַא ,יקסווָאקדַאלקס לַארענעג רעד ןענַאטשעג טציא זיא ריא
 -רַאמ םעד ,טנַאדנעמָאק ןופ ,"הטוש דיסח; ןימ ַא ןופ ּפיט ַא ,שטנעמ
 רעטייוצ רעד ןיא טָאה סָאװ רעקינעי רעד ןוא ,יקסדוסליּפ לַאש
 זַא ,םייס ןשיליוּפ ןיא טרעלקרעד ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה
 -טלַאװעג ןָא רעבָא ,אברדא -- ןדיי ןגעק המחלמ עכעלטפַאשטריװ ַא;
 ןרָאװעג זיא (?םעשווָא; שיליוּפ ןיא) "אברדא; טרָאװ סָאד טָא ."ןטַאט
 רַאפ גנוקיטומרעד ןבעגעג טָאה סָאװ ,?עיגָאלָאעדיא, עצנַאג ַא ,גנוזָאל ַא
 תוסנרּפ ערעייז ןעמענוצ רַאפ ןוא ןדיי יד ןגעק טָאקיָאב ןכעלטפַאשטריװ ַא
 רעד רַאפ ייס טייהיירפ עלופ ןרָאװעג ןבעגעג זיא שיטקַאפ רעבָא
 .ןטַאט-טלַאװעג רַאפ ייס ןוא המחלמ רעשימָאנָאקע

 טייצףצ טַײצ ןופ ןלאפנייא עיינ

 קורד רעד ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ ךיוא זיא'ס זַא ,ךיז טייטשרַאפ ןוא
 רעד רעביא הנוממ ןעוועג זיא סָאװ ,רעטמַאַאב רעד .רוזנעצ רעד דצמ
 יד ןריטקיד שוריפב טריבורּפ ךיוא טָאה ,עדָאװעיאװ ןופ טמַא ןיא עסערּפ
 ןביירש םייב ןעמעננָא ףרַאד ןעמ סָאװ ,"עיניל, יד ןרָאטקַאדער-סגנוטייצ
 ,ןעלקיטרַא יד ךיוא םעד ןיא ,לַאירעטַאמ ןשיטילָאּפ םעד .ןעלקיטרַא-טייל
 ןענעז ייז רעדייא רָאזנעצ םעד ןלעטשוצ טפרַאדעג טציא ןופ ןעמ טָאה
 ליבַאטס זיא לַאירעטַאמ םעד טָא ןופ לייט ַא ןוא ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 טרָאטעג טינ ןעמ טָאה "ןקעלפ עסייוא רעבָא -- ןרָאװעג טלסּפעג
 יד ןקרעמַאב טינ לָאז רענעייל רעד ידכ ,גנוטייצ רעד ןיא ןזָאלרעביא
 -ַאבמוא ןעוועג םרוג טָאה בצמ רעד טָא .רוזנעצ רעד ןופ ץנעוורעטניא

 ךעלגעט-גָאט זיא רעכלעוו ,רָאטקַאדער ןגנוי םעד ייס תורצ עכעלביירש
 ,לקיטרַא ןדעי ןגעוו רָאזנעצ ןטימ רעווש ןרעּפמַא וצ ךיז ןעגנּוווצעג ןעוועג
 ,גנוטייצ רעד ןופ רעטעברַאטימ עליבַאטס יד ייס ןוא -- ץַאז ןדעי ןגעוו
 ןייז ןענַאטשעגיײב טינ זיא םיא סָאװ .ןָאהט עשוהי ר"ד טימ שארב
 רעדָא ,ןעלקיטרַא ענייז ןוא ,דילגטימ-טנעמַאלרַאּפ סלַא טעטינומיא

 בילוצ ,ןרָאװעג טלסּפעג רָאזנעצ ןכרוד ןענעז ייז ןופ ןטינשּפָא עצנַאג
 ןָאהט סָאװ --- ןפירגנָא יד בילוצ ןוא אפוג טכַאמ עשיליוּפ יד ןריקיטירק
 רעכעלטניירפא רעד ןגעק -- "ןעמיוצ, וצ ייז ןעוועג םיכסמ טינ טָאה
 "רעריפק ןגעק קורדסיוא רעפרַאש רעדעי .דנַאלשטייד-רעלטיה ,"הנידמ

 ןטנעמוגרא םוש ןייק ןפלָאהעג טינ ןבָאה ָאד ןוא ןרָאװעג טלסּפעג זיא

 רעד סָאװ ,ןעגנוזייוונָא יד .טייהיירפ-סגנוניימ --- ןופ רעדָא קיגָאל ןופ

 ןדיײמרַאפ ףרַאד ןעמ זַא ,שוריפב טגָאזעג ןבָאה ,ןעמוקַאב טָאה רָאזנעצ
 סָאד ןוא ...טפַאשטניירפא רעשטייד-שיליוּפ רעד ןופ קיטירק עדעי
 דצמ ןעגנוָארד טימ טײלגַאב ןעוועג זיא ןעגנוזייוונָא יד טָא ןריזילַאער
 .רָאטקַאדער םעד ןּפָארטשַאב וליפא ןוא גנוטייצ יד ןסילש וצ רָאזנעצ םעד

 -קירעיורט רעד טריטסיזקע ןליוּפ ןיא ןיוש טָאה טייצ רענעי וצ

 זיא רעכלעוו .ַאקסוטרַאק-ַאזערעב ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק רעטמירַאב

 טריאורטסניא טָאה אפוג רעלמיה) רעטסומ ןשיצַאנ ןטיול ןרָאװעג ןּפַאשעג

 רַאפ סָאװ ןוא רעגַאל ַאזַא ?ןריזינַאגרָא, ףרַאד ןעמ ױזַא יװ ןקַאלָאּפ יד

 טשרעהעג טָאה ךעלגעט-גָאט ןוא ,(ןדנעװנָא טרָאד ףרַאד ןעמ םישזער ַא
 טָא וצ -- ךיז טײטשרַאפ ,טּפשמ ַא ןָא -- ןרעוװ טקישעג ןופ הנכס יד
 הליחתכל זיא רעכלעוו ,דלַאװנעכוב ןוא וַאכַאד "חסונ; םונהיג םעד
 טרָא-ףָארטש ןוא רעגַאל-סגנורינרעטנַיא ןַא יװ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא
 סָאװ ,רעגַאל-".ר.נ.ָאא ןופ תויפונכ-רָארעט עטכער יד ןופ טייל יד רַאפ

 עדנשרעה יד ןופ םענייא ןדרָאמרעד ןיא טקיטכעדרַאפ ןעוועג ןענעז

 שיטקַאפ זיא רע) יקצַארעיּפ רעטסינימ-ןרעניא םעד ,סעקינוװָאקלוּפ
 סָאװ ,טסניד-םייהעג ןופ ןרָאטַאקָאװָארּפ ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד
 -קוא יד ןופ ןדנַאברַאפ-רָארעט יד ןיא ןרָאװעג ?טצנַאלפעגנייא, ןענעז
 רעד טָאה טַײצ רעד ןופ ךשמ ןיא רעבָא -- ,(ןטסילַאנָאיצַאנ עשיניַאר
 -טכַאמ יד ןופ טנעה יד ןיא ?שטייב; ַא ןיא טלדנַאורַאפ ךיז רעגַאל
 סע ןוא .דנַאל ןיא עיציזָאּפָא ןוא ןטנעמעלע עקניל יד ןגעק ןענַאגרָא
 -שידיי רעלענָאיציזָאּפָא ןַא ןופ רָאטקַאדער ַא רַאפ ןעוועג רעווש טינ זיא
 .-.ןעמוקוצנָא טרָאד גנוטייצ רעשיטסינויצ

 ...קירטש םענעגױצעגנָא םעניד ַא ףיוא

 םענעגוצעגנָא ןוא םעניד ַא ףיוא ןייג ,רעבירעד ,טפרַאדעג טָאה ןעמ
 ךיז טָאה רעכלעוו ,רָאזנעצ םעד ןעלמוטעצ טפרַאדעג טָאה ןעמ ,קירטש
 לכ טימ ןצונַאב ךיז ןוא ,ץנעגילעטניא ןייז טימ טנכייצעגסיוא טינ
 טנָאקעג טינ טָאה ןעמ סָאװ ,סָאד טקערידמוא ןגָאז וצ ידכ ,ןלַאפנייא ינימ
 לָאמַא -- ןצונַאב ךיז טנָאקעג ןעמ טָאה קעווצ םעד רַאפ .טקעריד ןגָאז
 ןַאפעטס טימ רעדָא שטיוועקצימ םַאדַא טימ לָאמַא ,ןַאמשירפ דוד טימ
 לָאמַא טָאה גנירעג ןַאמרעה ?ןענַאמשירפ טימ ױזַא יו .יקסמָארעשז
 וצ רעגנע, ליצ ןטימ ,ןלױּפ ןיא ?ךוזַאב ןכעלטניירפ, ַא טַאטשעגּפָא
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 רעמכָאנ יז ןוא הנידמ רעקידתונכש רעד טימ ןעגנודניברַאפ יד ?ןכַאמ
 לעיציפָא רעבָא ,"עיגָאלָאעדיא, ןייז וצ ןוא ךייר ןטירד םוצ ןרעטנענרעד
 רענעעזעגנָא; רעד זַא ,טלייטעגטימ ןענַאגרָא-טכַאמ עשיליוּפ יד ןבָאה

 רעטנערברַאפ ...ַא יו ןליוּפ ןייק ןעמוקעג זיא דנַאלשטיײיד ןופ ?טסַאג

 םיא דובכל טעװ סָאװ ,דגַאי ןיא ןקילײטַאב ךיז טעװ רע ןוא רעגעי
 "ןכעלטַאטש; םעד טָא ןגעק .עשטשוּפ רעשזעיװָאלַאיב רעד ןיא ןעמוקרָאפ

 ןטָאברַאפ זיא היפונכ רעשיצַאנ רעד ןופ רעריפ יד ןופ םענייא ןופ טיזיוו

 םעניד ַא טימ וליפַא ,טרָאװ ןייא וליפַא ןביירש וצ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעוועג

 ,רָאזנעצ רעד טלייטעגטימ קיטייצטכער ןוא שוריפב רימ טָאה סָאד .זמר

 רעבָא .עסערּפ רעד רעביא הנוממ ןעװעג זיא סָאװ רעטמַאַאב רענעי

 -סיוא ןגעוו טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה .טינ ךָאד ןעמ ןָאק םולכ אלב רוטּפ

 ןענישרעד זיא סָאװ ,"דגַאי יד, ןענַאמשירפ ןופ ןָאטעילעפ ןטנכייצעג

 רעביירש רעד ןכלעוו ןיא ,"הפוקתה; ןופ דנעב עטשרע יד ןופ םענייא ןיא

 קיטולבטלַאק ןדרָאמ ןופ טרָאּפס ןשירַאברַאב םעד טָא ןגעק סױרַא זיא

 לָאמנײא טינ טרעװ סָאװ ,"טרָאּפסא} ַא ;םייח-ילעב גונעת רַאפ ןוא

 ףענישרעד זיא םישוריּפ םוש ןָא .ןשטנעמ ןדרָאמ ןיא טלדנַאװרַאּפ

 "לַאשרַאמ, ןעװ גָאט ןיא ןענַאמשירפ ןופ ןָאטעילעפ רעד ,רעבירעד

 םיא דובכל זיא ךעלקריװ ןוא דגַאי רעד וצ ןעמוקעג זיא גנירעג

 יד וצ בָאגוצ ןיא ,טרָאּפס רעטבילַאב ןייז ךיוא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא

 -תלבק ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,סעזערּפמיא עקירעביא

 ,ךיז טדער ָאד סָאװ ןגעו טוג ןענַאטשרַאפ טָאה רענעיל רעד .םינּפ

 טימ טצירקעג טָאה -- ןענַאטשרַאפ טָאה רע ביוא -- רָאזנעצ רעד ןוא

 .?הּפצוח רעשידיי, רעד טָא ןגעק זָאלטכַאמ ןעוועג זיא רעבָא ,רענייצ יד

 לַאירעטַאמ רעשיטילָאּפ ןייק טינ ךָאד זיא --- דגַאי ןגעק ןָאטעילעפ ַא לייוו

 ...ןכעלטנפערַאפ וצ םיא טביולרעד זיא'ס ןוא

 רעקידעקניה} רעד עקָארק ןיײק ,לשמל ,ןעמוקעג זיא'ס רעדָא

 טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רע ךיוא סָאװ ,סלעבעג ר"ד -- "יאדמשא

 ַא ןטלַאה וצ טייקכעלגעמ יד ןרָאװעג ןבעגעג םיא זיא'ס ןוא ,דובכ סיורג

 -רעווינוא ןבלעז ןיא --- טעטיסרעווינוא רענָאלעגַאי ןטלַא ןיא טַארעפער
 ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז ןרָאסעּפָארּפ ענייז עלַא סָאװ ,טעטיס
 ןוא תולייח עשיטסירעלטיה יד ךרוד עקָארק ןעמענרַאפ ןכָאנ סיצַאנ יד
 ףיוא ןעזוַאהנעסקַאז רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג טקישעג ןענעז
 רעגנערטש ַא :רעדיװ ןוא .טיוט רעדָא גנורעדינרעד .,ןעגנוקינייּפ
 ןעמ רעבָא .ךוזַאב סעסלעבעג ןגעק סָאװ סעּפע ןביירש וצ טָאברַאפ
 ןבירשעגנָא טָאה סע סָאװ ,עמעָאּפ רעד ןופ גוצסיוא ןַא ןעגנערב ךָאד געמ
 סָאװ גוצסיוא ןַא ,שטיוועקצימ םַאדַא רעטכיד רעשיליוּפ רעטסערג רעד
 עשיסיירּפ ...יד וצ סעכ ןוא האנש רעשימוהת ןופ ןליפעג טימ לופ זיא
 יד ןיא דרע רעשיווטיל רעד ףיוא ןיירַא ךיז ןסייר עכלעוו ,רעטיר-ץיירק
 ןוא .ןעװעבַאר ןוא טכערמוא ןעײגַאב ,ןדרָאמ ,רעטלַאטימ ןופ ןטייצ
 רָאזנעצ רעד זיא רעדיוװ ןוא ,ןרָאװעג ןענַאטשרַאפ טוג זיא זמר רעד
 ןטסערג םעד 'ןעלס9/ סָאד ןעמ ןָאק יוװ לייו -- זָאלפליה ןעװעג
 רָאנ רעטעּפש ןרָאי ןָאט וצ ןעוועג חילצמ ןבָאה סָאד ? רעטכיד ןשילױּפ
 ןופ סנייא טלסּפעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןליוּפ ןשיטסינומָאק ןופ רעשרעה יד
 ידַאיזד , עמַארד-עירעטסימ יד ,קרעוװ עשיסַאלק סעשטיוועקצימ

 טימ ןרָאװעג זיא רעפסָאמטַא עקידנקירדרעד ןוא עקידנקיטש יד
 -טייל םעד ןעמ טָאה םעד ץָארט .רערעווש רעמ ןוא רעמ ץלַא גָאט ןדעי
 ןקורד טנָאקעג ןעמ טָאה דימת טינ -- ןביירשנָא טפרַאדעג לקיטרַא
 טָאה סָאד יװ -- רעדָא ,ןשטיוועקצימ רעדָא ןענַאמשירפ ,םיא טָאטשנַא

 ןופ ז"לק לטיּפַאק םעד --- ,קיטישּפ ןיא םָארגָאּפ ןכָאנ לָאמַא ןפָארטעג
 תלמגש ךלומג תא ךל םלשיש ירשא ,הדודשה לבב תב, -- םיליהת
 .יןבל

 ןרַאפ רָאי בלַאה ַא ךרעב .ןלַאפנייא עיינ ןעוועג קיטיונ ןענעז סע
 ןיא ןענישרעד זיא ,1939 רַאורבעפ ןיא ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא

 רעזַאל דוד רייד

 רַאטקַאדער רעטצעל
 "קיננעיזד יװָאנ, ןופ

 ןימ ַא ,לקיטרַא-טייל ןופ טרָא ןפיוא ,גנוטייצ רעד ןופ רעמונ-תבש
 יד ןגעוו ןוא בצמ ןשיטילָאּפ ןגעו עטַאבעד ַא ןופ ?עמַארגָאנעטס;
 טשרמולכ זיא סָאװ ,עטַאבעד ַא ,ןלוּפ ףיוא ןרעיול עכלעוו ,תונכס
 .טנעמַאלרַאּפ ןשיליוּפ ןופ עיסימָאק-ןרעסיוא רעד ןיא ןרָאװעג טריפעג
 ר"ד טַאטוּפעד-םייס רעד "טקילײטַאב, ךיז טָאה עטַאבעד רעד טָא ןיא
 -עיסימָאק רעד טליײטעגטימ טָאה סע יװ -- טָאה רעכלעו ,םידוי
 טרעהעג רע םגה ,עיסימָאק רעד ןיא טרָאװ סָאד ןעמוקַאב, --- רעציזרָאפ
 עסיורג ענייז טכַא ןיא קידנעמענ רעבָא ,רעדילגטימ עריא וצ טינ
 םיא קיטכיר רַאפ ןטלַאהעג רימ ןבָאה ,רבע ןיא ןליוּפ רַאפ ןטסנידרַאפ
 ..."דייר ענייז ןרעהסיוא ןוא גנוציז רעד טָא וצ ןדַאלוצנייא

 ןעװעג טינ ךיוא זיא רע .ארבנ אלו היה אל זיא "םידוי ר"ד;
 ןַאמָאר ןופ דלעה רעד זיא סָאד .טנעמַאלרַאּפ ןיא רבח ןייק ללכב
 -ערגָארּפ רעטנַאקַאב רעד ןבירשעגנָא טָאה סע סָאװ ,?ןשטנעמ עזָאלמייה;
 זיא סָאװ ,דלעה ַא ,יקסמָארעשז ןַאפעטס רעביירש רעשיליוּפ רעוויס
 רעכלעוו ,עביל-ןשטנעמ ןוא םזילַאעדיא םענייר ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד
 ,טײקמערָא רעד ןגעק טפמעק ,שטנעמטימ ןרַאפ ןבעל ןייז בירקמ זיא
 רעד ןופ ןדײײל עקירעביא יד ןגעק ןוא טכערמוא ןלַאיצָאס ןגעק
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 ,טכַארטעגסיױא ךיא בָאה "עמַארגָאנעטס,, יד .טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ
 ,לטיט ןיא ןכָארטשעגרעטנוא ךיוא בָאה ךיא ןוא ּפָאק ןופ ,ךיז טיײטשרַאפ
 ןופ קורדסיוא ןַא ,רמולכ ,"עמַארגָאנעטס עשיּפָאטוא, ןַא זיא סָאד זַא
 טינ .טייקכעלקריו רעשיטילָאּפ רעד ןופ ןעמונעג טינ ןוא ,ןליפעג
 ,טניימעג טָאה רעכלעוו ,רָאזנעצ רעד טָאה םעד ףיוא טכַא ןייק טגיילעג
 ןופ גנוציז רעד ןופ עמַארגָאנעטס עכעלנייוועג ַא תמאב זיא סָאד זַא
 ףיא לח טינ זיא רוזנעצ יד סָאװ ,עיסימָאק רעשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא
 -ישאר עכעלנייוועג יד ןרָאזנעצ יד ןפלָאהעג טינ ָאד ןבָאה סע ןוא .ריא
 טימ ןבירשעגרעטנוא ןעװעג זיא לקיטרַא רעד סָאװ ,.ל.ד -- תובית
 ןופ "עדער, רענעי ןיא ןוא ..."קירט, םעד "טּפַאכעג, טינ טָאה רע :ייז
 ןכעלרעניא ןברַאה ןופ זילַאנַא רעטיירב ַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא םידוי ר"ד
 עשידיי-יטנַא ןוא ןעיירעדליוו עשיטימעסיטנַא יד טימ ,ןלוּפ ןיא בצמ
 סָאד טָא -- עדנַאגַאּפָארּפ עשיצַאנ-שיטסיסַאר יד ןוא .,ןעמָארגָאּפ
 ,קינייוװעניא ןופ ןלוּפ ןרעבָארעד וצ ידכ ,ךייר ןטירד ןופ "ןפָאװ עמייהעג;
 זיא טרָאד -- רעמכָאנ ...ןסיורד ןופ ףירגנָא רעד ןעמוק טעװ סע רעדייא
 ןסָאלשעגסיוא טינ זיא'ס זַא ,19239 רַאורבעפ ןט-19 םעד ןרָאװעג טגָאזעג
 ַא וצ וליפא רעדָא גנורעטנענרעד ַא וצ ןייגרעד ךָאנ טעוו'ס זַא
 ,דנַאלסור ןשיטסינומָאק ןוא דנַאלשטײד-יצַאנ ןשיוװצ דנוב ןשירעטילימ
 ןירעשטישט ןשיװצ ָאללַאפַאר ןיא םכסה ןופ עיצידַארט רעד טיול
 ןופ טייקידנעטשבלעז יד ןעָארדַאב טעװ דנוב ַאזַא ןוא -- וַאנעטַאר ןוא
 רעטנוא טדניצ ריא ,רעייפ טימ טייצ ַאזַא ןיא ךיז טליּפש ריא ןוא, .ןליוּפ
 רָאנ טעז ריא ,רעגריב יד ןופ לייט ןקידנטיײדַאב ַא וצ האנש יד
 זיא ןימ ַאזַא ןופ יירשעג ַא ..."ןדיי יד דצמ דנַאל ןרַאפ 'הנכס; ןייא
 רעטרעטסיײגַאב ַא ,קַאילָאּפ "ןטוג, ַא ןופ זדלַאה ןופ טשרמולכ סױרַא
 -טנעמַאלרַאּפ , רעטריזַאטנַאפסיױא רעד -- שטנעמ רעלעבָאנ ןוא טָאירטַאּפ
 רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןַאמָאר ןרעלוּפָאּפ ַא ןופ דלעה ןוא "דילגטימ
 םידוי ר"ד זיא סָאד רע טסּוװעג טינ טָאה רָאזנעצ רעשיטָאידיא
 ַא טכַאמעג טָאה עכלעוו ,"עמַארגָאנעטס, יד טזָאלעגכרוד טָאה ןוא
 עשימָאק עקינייא וצ טריפרעד וליפא טָאה ןוא רוביצ ןיא םשור ןסיורג
 -עטס/ רעטריזַאטנַאפסױא רעד טָא ןופ השרּפ יד) .ןשינעדנעטשרַאפסימ
 לקיטרַא ןיימ ןיא ןרָאװעג טרעדלישעג טייצ רענייז זיא ?עמַארגָאנ
 רפס} ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ ,"סירוי ר"דל רובידה תושר;
 .(ך"שת ,םיאנותעה לש הנשה

 סערושטש ....יד ןןופ השרּפ יד

 -גונעג ַא -- דָאזיּפע ןשיטסַארד ןייא טימ ןרירטסוליא וצ יאדכ
 האנש רעשירַאברַאב ןוא רעשירעדרעמ טימ ,עקידנקיטש יד -- ןשיגַארט
 ןיא טעברַאעג ןבָאה רימ רעכלעוװ ןיא ,רעפסָאמטַא רענעגנורדעגכרוד
 ןרעלטיה ןופ ןרָאי יד ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד
 טימ עקידתונכש יד ןיא "גנולַארטשסיױא, עשיצַאנ יד ןוא עּפָארײא ןיא
 ,טנייש רימ יװ ,ןעוועג זיא סָאד --- גָאט ןסיוועג ַא .תונידמ דנַאלשטייד
 סע זַא ,רָאזנעצ ןופ טקעריד העידי ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה -- 1936 ןיא
 טייצ רענעי וצ טָאה סָאװ ,ענדָארג ןיא ?תומוהמ/, ןכָארבעגסיױא ןענעז
 םעד ןגעוו ןכעלטנפערַאפ וצ ןטָאברַאפ זיא'ס ןוא ,ןלוּפ וצ טרעהעג

 רעזַאל דוד

 ןופ גנושרָאפסױא עקידפכית ַא .גנוטייצ רעד ןיא טרָאװ ןייא וליפא
 סַאג רעד ףיוא געלשעג ַא ןיא זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה טייז רעזדנוא
 ןכרוד ןרָאװעג טעגרהרעד קַאילָאּפ רעד זיא קַאילָאּפ ַא ןוא דיי ַא ןשיווצ
 -המקנע וצ ןעגנַאגרעד ךַאז יד זיא םעד ןופ טַאטלוזער ןיא ןוא ,דיי
 יד רעטעּפש געט עקינייא טליטעגטימ טָאה סָאד יו -- ,?סעיצקַא
 רוביצ ןשידיי םעד יפלכ --- ,רוטנעגַא-ןפַארגעלעט עשיליופ עלעיציפָא
 ירַאפ ןוא עטעגרהרעד ןיא תונברק ןעװעג ןענעז סע ןוא טָאטש ןיא
 ךרוד ןרעגמוא ןענעגרהרעד רַאפ שטניל רעוויטקעלָאק ןימ ַא ,עטעדנּווװ
 .דיחי ַא

 -מעד גנוטייצ רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא העידי םצע יד
 ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא -- טָאברַאפ ןפיוא טקוקעג טינ -- גָאט ןבלעז
 ןיא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ םורד ןיא טָאטש ַא ןגעוו גנולייצרעד
 ןיא רעגענ ַא ךרוד "רעסייווא ַא ןרָאװעג טעגרהרעד זיא'ס רעכלעוו
 זיא ןומה "רעסייווע רעד ןוא ,ךיז ןשיװצ ײרעקנַאצ ַא ןופ טַאטלוזער
 רעד ןיא ןעמונעג-המקנ ןוא לַאטרַאװק-ןיוװו ןשירעגענ םֹעד ןלַאפַאב
 עסַאר רעצרַאװש רעד ןופ ןשטנעמ עקינייא .גנורעקלעפַאב ?רעצרַאוװש,
 רעצנַאג ַא -- רעדניק ןוא ןעיורפ ייז ןשיװצ ,ןרָאװעג טעגרהרעד ןענעז
 ןבָאה ענדָארג ןיא רעטימעג יד ןעוו ,רעטעּפש געט עכעלטע .םָארגָאּפ
 ,ןרָאװעג טלעטשעגנייא קירוצ זיא גנונעדרָא יד ןוא ,טליטשעגנייא ךיז
 סָאװ ,גנוטכינרַאפ רעסיורג רעד ןגעוו תועידי ןעמוקַאב רימ ןבָאה
 רקיעב ,תוריד יד ןיא םָארגָאּפ ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג טפַאשרַאפ זיא
 זיא'ס זַא ןוא ,לַאטרַאװק-ןיוװו ןשידיי ןיא טײקמערָא-סקלָאּפ רעד ןופ
 .ענעטילעג יד רַאפ ףליה עקידפכית ַא קיטיונ

 ןעוװעג ןיוש ןענעז סע יו םעדכָאנ -- ןסָאלשַאב ןבָאה רימ
 -טלעג ַא ןריפוצכרוד -- ענדָארג ןיא םָארגָאּפ ןופ םיטרּפ יד טנַאקַאב
 רימ ןוא םָארגָאּפ ןופ ענעטילעג יד תבוטל רענעייל יד ןשיװצ גנולמַאז
 ןענעז סָאװ ,םימוכס עקידנטיײדַאב ןעלמַאזוצפיונוצ ןעוועג חילצמ ןבָאה
 ַא זיא טָא ןוא .טעטימָאק-ספליה ןקיטרָא םוצ ןרָאװעג ןזיוועגרעביא
 שילרעטסיױא ןַא טסָאּפ רעד ךרוד רימ וצ ןעמוקעגנָא גָאט ןסיוועג
 ןעוועג זיא סערדַא ןבענ סָאװ ,לטכַאש-ןָאטרַאק ךעלגנעל ןימ ַא ,לקעּפ
 קידנבָאה טינ ."ענדָארג ןיא םָארגָאּפ ןופ תונברק יד רַאפ, ןבירשעגנָא
 ךיא בָאה ,ךַאז רעטכעלש זיא סע רעכלעװ ןגעװ טכַאדרַאפ ןייק
 -עג ןכעלרעדיוש ַא טימ ןכָארבעגסױא ןוא לקעּפ סָאד טנפעעג
 ַא רָאנ ,לַאירעטַאמ-סַײרפיוא םוש ןייק טרָאד ןעוועג טינ ,ןיינ .יירש
 סנגרָאמוצ לייוו ,בייהנָא רעד רָאנ ןעוועג זיא סָאד ןוא ! רושטש ַא ןופ רגּפ
 םעד ןופ "ךעלקעּפ, ךָאנ ןעמוקעג ןענעז געט עקידרעטעּפש יד ןיא ןוא
 ןרָאװעג ןבעגעגרעביא רָאנ ,ןרָאװעג טנפעעג טינ ןיוש ןענעז סָאװ ,ןימ
 ,ןפרַאװסױרַא יז טגעלפ רעכלעוו ,רעטכעוו-זיוה ןשיוג ןופ טנעה יד ןיא
 .ןטסַאק-טסימ ןיא -- קידנענעפע טינ

 ךיז ךיוא ןגערפ רימ ןוא -- זדנוא ןעמ טגערפ לָאמ ןייא טינ
 ןיא ןבעל וצ ןעוועג ךעלגעמ זיא ןגעווטסעדנופ ױזַא יװ -- ןיײלַא
 -עגמוא ןוא האנש ,טפיג ןופ רעפסָאמטַא-םָארגָאּפ רעד טָא ןיא ,ןליױּפ
 תורושב-בויא ןעמוקעגנָא ןענעז סיוא-גָאט-ןייא-גָאט ןעוו ,עצעה רעטמיוצ
 ,תונברק עיינ ןגעוו ,לטעטש ןרעדנַא רעדָא םעד ןיא ןעמָארגָאּפ עיינ ןגעוו



 1938--1918 "קיננעיזד וװָאנ;

 טייקרעכיז ןוא גנונעפָאה רעדעי ןיא לגנַאמ ןוא ,עיטַאּפַא ןוא שואי ןגעוו
 רעד טימ ,טייקיטעט רעשינַאגילוכ רעטקרַאטשרַאפ רעד ןופ קילבנָא ןיא
 ןענעז .ןענַאגרָא-טכַאמ יד דצמ עציטש רענעטלַאהַאבסיוא רעדָא רענעּפָא
 -יווזייב יד זַא ,תועידי עטנעטעּפמָאק-גונעג יד ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ךָאד
 ריא סָאװ -- ?ַאגנַאלַאפ, רעשיטסישַאפ רעד ןופ ךעלטעלב-גולפ עקיל
 ןשיטסינומָאק ןיא גָאט וצ טניה טבעל יקצעסַאיּפ וַאלסעלָאב גיהנמ
 ךיוא יוו ,םוטכייר ןסיורג ןוא דובכ ליפ ןופ טרָאד טסינעג ןוא ןלױּפ
 ןפור סָאװ ,ךעלטעלב-גולפ יד טָא זַא -- ,סעיגעליווירּפ םינימ עלַא ןופ
 -ןרעניא ןופ יירעקורד רעד ןיא טקורדעג ןרעוװ .ןעמָארגָאּפ וצ שממ
 טייהרעכיז רעכעלרעניא רעד רעביא הנוממ זיא רעכלעוו ,םוירעטסינימ
 !דנַאל ןיא

 ןריובעג יינספיוא זיא העש עדעי ןוא גָאט ןדעי זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 סָאד טָא ןזָאלרַאפ וצ סולשַאב רעטסעפ רעד ץרַאה רעזדנוא ןיא ןרָאװעג
 עשידיי ענייז רַאפ רעטומ-ףיטש ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,דנַאל
 ַא ןביוהוצנָא ידכ ,תובָא יד ןופ דנַאל ןיא ןייז הלוע ןוא --- רעניוווניײא
 ןעמ ןָאק יצ -- הבשחמ עטייווצ ַא ןעמוקעג זיא ףכית רעבָא .ןבעל יינ
 ןוא הצע ןַא ןָא ,ענובירט ַא ןָא ןליוּפ ןיא ןדיי ןענָאילימ יד ןזָאלרעביא
 טעװ יצ ,גנוקיטומרעד רעשילַארָאמ ַא ןָא ןוא ץוש ַא ןָא ,גנוזייוו-געוו
 ןענעז רימ ןכלעו ףיוא טנָארּפ ןופ עיצרעזעד ןטײדַאב טינ סָאד
 ףיוא רעטייוו ןביילברַאפ וצ ןסָאלשַאב רעבירעד ןבָאה רימ ? ןענַאטשעג
 יד ןקיטומרעד ,ןקידייטרַאפ ,ןפמעק .ףוס ןרעטיב ןזיב -- עיציזָאּפ רעד
 .ןביילברַאפ ןוא --- רעטסייג

 שיליוּפ ןיא -- גנוטייצ עקידלארשיזץרא ןַא

 ,"עינילא ַא גנוטייצ רעד רַאפ טלעטשעגטסעפ רימ ןבָאה ךיילגוצ
 ?עיצַאטנעירָא; יד ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא רעקרַאטש זיא ריא ןיא סָאװ
 עשיטסינויצ ַא ןעוועג ןרָאי עלַא זיא גנוטייצ יד ביוא .לארשי-ץרא ףיוא
 שואי ןוא עיטַאּפַא ןופ געט ענעי ןיא יז זיא ,טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא
 -- גנוטייצ לארשי-ץרא רענעכָארּפשעגסיױא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ
 -סערָאק עליבַאטס ןביז יװ רעקינייו טינ .ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא
 עשוהי ןופ .דנַאל ןיא הפוקת רענעי ןיא טַאהעג רימ ןבָאה ןטנעדנָאּפ
 ענייז ןקיש זדנוא טגעלפ סָאװ טסירוי רעגנוי רעד ,ןיירטשנעטָאר
 םעד זיב ןוא דנַאל ןיא בצמ ןגעוו ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ עטנכייצעגסיוא
 ןקיש זדנוא טגעלפ רעכלעוו ,(הפיח ןיא טנייה) ךילרע המלש רעביבא-לּת
 ,ךיז טייטשרַאפ ןוא .דנַאל ןיא ןבעל-רעטַאעט ןגעוו ןטכיזרעביא ענייז
 ןוא טָאטש ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק ערעדנַא ןעוװעג ךיוא ןענעז סע זַא
 ןוא (רעשיילפ בקעי) היבחרמ ץוביק ןיא ןוא ביבא-לת ןיא -- ףרָאד
 ,זדנוא ייב "ןעלציוו, ךיז טגעלפ ןעמ ןוא ;(ןייפרוג הקבר) רמש-ןיע ןיא
 עיצַאמרָאפניא ערעטיירב ַא ןעמוקַאב "קיננעיזד יוװָאנ, ןופ רענעייל יד זַא
 -סגנוטייצ טיול) היריע רעביבא-לת ןיא ןָאטעג טרעוװ סע סָאװ םעד ןגעוו
 טעמַאס ןועמש טסילַאנרושז רעד ןקיש זדנוא טגעלפ סע סָאװ ,ןטינשסיוא
 טקעריד "טָאל, טפַאשלעזעג-ילפ רעשילױּפ רעד ןופ ןַאלּפָארע ןַא טימ
 רעװעקָארק ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןגעװ יװ -- (ביבא-לת ןופ
 ...טַארטָאטש

 לעטשנעמַאזוצ ןלופ םעד ןבעגוצרעביא טרָא סָאד רשפא זיא ָאד ןוא
 ,עיצקַאדער-סגנוטייצ רעד ןיא "טכיש רעטצעל, רעד ןופ ןשטנעמ יד ןופ
 -רושז רעייז טריפעגסיוא ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו
 רעשיצַאנ רעד וצ זיב -- טנעמָאמ ןטצעל םוצ זיב טכילפ עשיטסילַאנ
 ר"ד רָאטקַאדער רעקידנריטמַא רעד ץוח ,ןעוועג ןענעז סָאד .עיזַאוניא
 טנַאמַאיד ףסוי ,(רעטַאעט ,רוטַארעטיל ,קיטסיצילבוּפ) רעפנַאק השמ
 דלָאּפָאעל ,(קיטסיצילבוּפ עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע ,טּפַאשטריוװ)
 ןרַאטנעמָאק טימ עסערּפ רעשיליוּפ רעד ןופ טכיזרעביא) רענזָאר
 ,(עסערּפ עשידנעלסיוא) רעפעפ יבצ ר"ד ,(גנולײטּפָא עקידלארשי-ץרא יד
 -קַאדער טנייה ,רעצעזרעביא ןוא רָאטקַאדער-טכַאנ) גנַאלש ןַאיבַאפ
 ,(ביבא-לת ןיא "רעירוק יניוװָאנ, גנוטייצ רעשיליוּפ רעד ןופ דילגטימ-עיצ
 רעד .ןשזַאטרָאּפער עלַאקָאל) םַאזרָאהעג ןַאמָאר ןוא סעזָאמ דירפגיז
 רעד ןוא ,עדַאנַאק ןיא טבעל ,ןברוח ןופ רעטעװעטַארעג ַא ,רעטשרע
 ץרּפ ,(ךיירקנַארפ ןיא ,לעטיוװ רעגַאל ןיא ןעמוקעגמוא ויא רעטייווצ
 -- טנײה .עסערּפ רעשיערבעה רעד ןופ רעצעזרעביא) טסַאימָאװָאנ
 .(הפיח ןיא ,ףונ ץרּפ ר"ד

 -רעב הרש יורפ ןעוועג זיא עיצקַאדער רעד ןופ ןירַאטערקעס יד
 ,גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער-טּפױה ןטשרע ןופ הנמלא יד ,רעמַאהלעק
 רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ןוא סעינ ךיוא טלעטשעגוצ טָאה עכלעוו
 עשרַאװ ןיא טנעדנָאּפסערָאק רעשיטילָאּפ רעד .עסערּפ רעשידנעלסיוא
 ןביירשרעטנוא טגעלפ רע יװ ,"סינגער, -- רעגניז דרַאנרעב ןעוועג זיא
 ןוא שזַאטרָאּפער ןופ טיבעג ןפיוא "ןרעטש, רעסיורג ַא ,ןעלקיטרַא ענייז
 ירַאנילָאּפַא : ןעוועג ןענעז רעטעברַאטימ עליבַאטס .ןָאטעילעפ ןשיטילָאּפ
 רעטוג ַא ,םייס ןשילױּפ ןופ טַאטוּפעד רענעזעװעג ,סַאלגטרַאה
 ,ךַאבעלרַאק לאירזע ר"ד טסילַאנרושז רעקידצנעלג רעד ןוא ,טסיצילבוּפ
 ןיא טעברַאטימ עקידנעטש ןייז ןרעכיזרַאפ וצ ןעגנולעג זיא רימ סָאװ
 דנַאלשטיײד-יצַאנ ןופ ןפיולטנַא ןשיטַאמַארד ןייז ךָאנ ךיילג גנוטייצ רעד
 ךיוא .טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךָאנ סנגרָאמוצ ,עשרַאװ ןייק
 ןרָאװעג טלייוװעגסיוא ןשיווצניא זיא רעכלעוו ,טרַאבצרַאװש קחצי ר"ד
 רוטַאקירַאק ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןיוש ךיז טָאה סָאװ) ,םייס ןשיליױוּפ ןיא
 רעד וצ טרעייטשעגייב טָאה ,(עיצוטיטסניא רעשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא ןופ
 .טנעמַארעּפמעט ןוא טייקיאעפ רעסיורג ןייז טימ ,קיטסיצילבוּפ

 םעד טָא ןופ םויס ןשיגַארט םוצ ןעגנַאגרעד רימ ןענעז ױזַא ןוא
 ,גָאטרַאפ .ןליוּפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק
 טכַאנ ַא ךָאנ ,טּפַאכעגפיוא ךיז רימ ןבָאה 1929 רעבמעטּפעס ןט-1 םעד
 סָאװ ,סעבמָאב עטשרע יד ןופ סיירפיוא םעד קידנרעה ,ןרַאמשָאק ןופ
 יד זיא געט יײרד ךָאנ .טָאטש רעזדנוא ףיוא ןרָאװעג ןפרָאװעג ןענעז
 םעד ןוא רעקנוב ַא ןיא ?טריגַאדערק קידנרעװ ,ןענישרעד גנוטייצ
 ָאטױא םעניילק ןיא עקָארק ןזָאלרַאפ ךיא בָאה גָאטרַאפ רעבמעטּפעס ןט4
 רעד ןיא ןרָאפעג ןענעז רימ .םַאזרָאהעג ןַאמָאר רבח ןגנוי ןיימ ןופ
 ןַאיבַאּפ רבח רעזדנוא .ווָאװל ,לשימעשּפ ןַײק ,חרזמ ןופ גנוטכיר
 -ליורג רענעי ןיא רָאטקַאדער-טכַאנ רעטצעל רעד ןעוועג זיא גנַאלש
 .גנוטייצ רעד ןופ ןעניישרעד םוצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה סָאװ ,טכַאנ

 שי
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 עיצילַאג-חרזמ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ טעמאס ןועמש

 ."ןעגרָאמ,, ףיוא ןעמָאנ םעד טרעדנעעג רעטעּפש -- ײטַאלכגַאט רענרעכמעל;
 .ןברוח ןזיב טריטסיזקע ןוא 1904 ןיא טעדנירגעג

 ,ייר רעד טיול ,ןעוועג ןענעז ןרָאטקַאדער ענייז
 .גיטסָארּפ השמ ןוא ןַאמניילק השמ

 -לַאנָאיצַאנ ַא טימ ,1918 ןיא טעדנירגעג ,(שילױוּפ) -- "אליווכ,
 .סעלטשטה קירנטה ר"ד ןעוועג זיא רָאטקַאדער .ץנעדנעט רעשיטסינויצ

 ןעמוקניײרַא ןכַאנ טכַאמרַאפ ןרַאוװעג זיא גנוטייצ יד
 .1939 רָאי ןיא גרעבמעל ןייק רעטילימ ןשיטעיװַאס םענופ

 זיא ,שארב (גרעבמעל) ווָאװל טָאטש רעד טימ ,עיצילַאג-חרזמ
 טימ רעטנעצ-רוטלוק רעשידיי ַא רָאנ טינ ןעוועג תורוד ןופ ךשמ ןיא
 -ידלדורּפש ַא ךיוא רָאנ ,םיחטש ענעדישרַאפ ףיוא הריציו הרות ילודג
 ,שילױּפ ,תירבע ,שידיי ןיא טרָאװ ןשידיי ןטקורדעג ןופ לַאװק רעק
 .שטייד ןוא שיניַארקוא

 סױרַא ןוא ןפַאשעג ,ןרָאװעג ןריובעג ןענעז עיצילַאג-חרזמ ןיא
 גנודליב עכעלטלעוו ,הרות ןטײרּפשרַאפ וצ טלעװ רעטיירב רעד ןיא
 -חרזמ ןופ ןעמָאנ ןטימ .ןשטנעמ-טסייג עטמירַאב עיצַאּפיצנַאמע ןוא
 יר יו ,ןטײקכעלנעזרעּפ עשידיי עטמירַאב ןדנוברַאפ ןענעז עיצילַאג
 ןיטרַאמ ,תויח ץרּפ יבצ ברה ,סעקלעמש ברה ,(ק"נר) לַאמכָארק ןמחנ
 -עגסױרַא זיא ןוא עיצילַאג ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעכלעוו) רעבוב
 ,סעדיורב ןבואר ,גרעבנירג יבצ ירוא ,ןונגע י"ש ,(ןיוו ןייק ןרָאפ
 יד .מ ,(ןמיה ןלַאנָאיצַאנ ןשיטסינויצ ןופ רעפעש רעד) רעבמייא .י .ש
 ןעוועג זיא רעכלעוו) ןדס בד .ּפָארּפ ,שוברעבליז .ר .ד ,רעטעטשדנַארב
 ןעמָאנ ןטימ לארשי ןייק הילע ןייז זיב עיצילַאג ןיא רעלוּפָאּפ רעייז
 ןעוועג זיא ןועדג ןוז ןייז סָאװ) ,רענזוַאה בד טַאקָאװדַא ,(קָאטש לרעב
 טּפשמ ןיא רעגָאלקנָא ןוא לארשי תנידמ ןופ רעבעגטַאר רעשידירוי
 -געטָאר לשיפ ר"ד ,רעּפיצ ר"ד ,ךייר ןָאעל ר"ד ,(ןַאמכײא ררוצ ןופ
 .א .א ךיירטש

 ,עסערּפ עשידיי יד טָאה םוטנדיי רענַאיצילַאג-חרזמ ןופ ןבעל ןיא
 טרָא ןעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ ,תונושל ענעדישרַאפ עלַא עריא טימ
 ןױש .לָאר עקיטכיוסנבעל ַא טליּפשעגּפָא ןוא םימוחת ליפ ףױא

 רעּפיצ ןושרג רייד

 גנוטייצגָאט רעד ןופ רעדנירג
 "ַאליוװכ , ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא

 ַא ןעועג זיא סָאװ) דָארב טָאטש רעד ןיא ןענישרעד זיא 1814 ןיא
 וצ "ןמאנ ריצ; ןעמָאנ ןטימ תירבע ןיא גנוטייצ ַא (רעטנעצ-הלכשה
 טניז ןוא .לרעּפ .י ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,גנודליב ןטײרּפשרַאפ
 טַאטלוזער ןיא --- םוטנדיי רענַאיצילַאג-חרזמ סָאד ןרידיווקיל ןזיב ,ןַאד
 בור סָאד ןעװ ,רעירפ רָאי יירד--ייוצ ךיוא יוװ ,ןברוח-יצַאנ ןופ
 טרָאד ןוא ײמרַא רעטיור רעד ךרוד ןרָאװעג טריּפוקָא זיא עיצילַאג
 עיצילַאג זיא -- םישזער רעשיטסינומָאק ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא
 .טרָאװ ןשידיי ןטקודעג ןופ ?זיוה-סגנופַאש; ןימ ַא יװ ןעוועג

 (לַאמכָארק ןמחנ 'ר ןופ טָאטש יד) וועיקלושז טָאטש רעד ןיא
 -למַאז עשיטסילַאנרושז-שיטסיצילבוּפ 1844 ןופ ןענישרעד ןענעז
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"םילשורי, ןעמָאנ ןטימ תירבע ןיא ןטפירש
 יד רעבָא ןַאמשיפ קחצי ןמחנ ןוא רהומ לדנעמ ,קדוב לאומש ןופ

 1848 רָאי ןיא ּוָאװל ןיא ןענישרעד זיא גנוטייצ עשידיי עטשרע



 עיצילַאג-חרזמ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ

 ךרוד ןבעגעגסױרַא ,"גנוטייצ יד, ןעמָאנ ןטימ (רָאי-עיצולָאװער סָאד)
 .רהומ לדנעמ םהרבא

 זיא סע רעדיײא ךָאנ זַא ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאד סע
 טַאהעג ןיש ןבָאה ,גנוטייצנכָאװ עליבַאטס עקיזָאד יד ןענישרעד
 -ילבוּפ עשיטסילַאנרושז עשידיי עליבַאטס-טינ עקינייא ןענישרעד
 יד רענעײיל ערעייז ןרעלקוצפיוא ןעוועג זיא ליצ רעייז סָאװ ,סעיצַאק
 -ךעלטפַאשלעזעג ןוא ןשיטילָאּפ ןפיוא רקיעב ,גָאט ןופ ןשינעעשעג
 סָאװ ,ןושל-שידיי ןטושּפ ַא ןיא ןוא ןָאט-סקלָאפ ַא ןיא ,טיבעג ןכעלטנפע
 .ךַארּפש רעשטייד רעד ןופ ךעלקערב טימ ?טעוועקיּפעגנָא, ןעוועג זיא
 רעקיזָאד רעד יבגל גנונעכייצַאב עקידנטעּפשּפָא יד טמַאטש ןענַאד ןופ
 יד טימ גנוריסערעטניארַאפ יד ןעװ ."שירעמשטייד-שידיי; :עסערּפ
 זיא ,ןגיטשעג זיא סעיצַאקילבוּפ עשיטסילַאנרושז עליבַאטס-טינ עקיזָאד
 -ניא לָאז סָאװ; ,טַאלבנכָאװ ַא ןבעגוצסױרַא קנַאדעג רעד ןעמוקעגפיוא
 -רַאפ זיא סָאװ ךַארּפש ַא טימ ןשטייטסיוא ןוא ןרעלקפיוא ,ןרימרָאפ
 ,"גָאט ןופ ןעגנוריסַאּפ ןוא תועידי עסייה יד ,ןעמעלַא רַאפ ךעלדנעטש
 ןופ עיצולָאװער יד :"גנילירפ-רעקלעפ, םעד ןופ טכיל ןיא סרעדנוזַאב
 -רעגריב ַא יװ ,עיצַאּפיצנַאמע יד ןייז רשבמ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,8
 .עיצילַאג ןופ ןדיי יד רַאפ ךיוא הלואג עזעיגילער-קיטסייג ןוא עכעל

 ןט-5 םעד ןענישרעד זיא ?גנוטייצ יד, ןופ רעמונ רעטשרע רעד
 רעבָא ,רענעייל לָאצ רעדנטיײדַאב ַא וצ ןעוועג הכוז טָאה ןוא 1848 יַאמ
 רעקיזָאד רעד ןיא ןעוועג זיא שיטסירעטקַארַאכ .ןטנענָאבַא 200 וצ זיולב
 ןיא זיא טָא .רענעייל ןשידיי ןרַאפ גנורעלקפיוא ןופ ןפוא רעד גנוטייצ
 רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא; זַא ,העידי ַא טכעלטנפערַאפ ריא
 ןוא עקילעדַא עכייר) "םיצירּפ יד ןלַאפַאב םירעױוּפ ןענעז עיצולָאװער
 ןרָאװעג טנכיײצַאב ךיוא ןענעז סָאװ ,סעקטנָאיַאמ ליפ ןופ רעמיטנגייא
 טָאה רעטמַאַאב-סגנוריגער רעשידיי רעד זַא; ןוא ,("ןטַארקָאטסירַא; יו
 ןבעגעגוצ רָאטקַאדער רעד טָאה העידי רעד טָא וצ ."םעד ןיא ןפלָאהעג ייז
 ערעייט עניימ סיוא טרעה; : חסונ ןקיזָאד ןיא גנוקרעמַאב עכעלנעזרעּפ ַא
 ,גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ רָאטקַאדער ןיב ךיא טניז ,רענעייל טניירפ
 ןכָארבעצ טרעוו ץרַאה סָאד .הרושב עקירעיורט ַאזַא טַאהעג טינ ךיא בָאה
 לעטש ךיא ןעװ ,טנַאה ןיימ ןיא טרעטיצ רעדעפ יד ,ןטלָאּפשעצ ןוא
 ןייק ָאטשינ זיא'ס רעבָא ,םעד ןגעוו ןייז עידומ ףרַאד ךיא זַא רָאפ רימ
 ."טכערעג ןיב ךיא יצ ןיילַא טגָאז ןוא וצ ךיז טרעה ,טנעייל .הרירב

 יז ןוא "גנוטייצ יד  ןופ ןרעמונ 73 ןענישרעד ןענעז לכה-ךסב
 טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ .1849 ףוס םייב טלעטשעגּפָא ךיז טָאה
 ןופ ,ווָאװל ןיא ןענישרעד טַאלבנכָאװ ןשידיי ןקיזָאד ןטימ ןעמַאזוצ זיא
 ןטימ ,(טַאלבנכָאװ ַא ךיוא) שידיי ןיא גנוטייצ ערעדנַא ןַא ,1849 ביײהנָא
 ןוא רעלעיצרעמָאק ,רעשיטילָאּפ ַא יװ ,?טסָאּפ עשידיא יד; ןעמָאנ
 "ָאװער, ןגעק טעטכירעג ןעװעג זיא סָאװ ,ןַאגרָא רעוויטַאװרעסנָאק
 ."טסייג ןרענָאיצול

 וצ, עיצילַאג-חרזמ ןופ ןדיי יד ןפורעג טָאה ץנוצ דלָאּפָאעל ןעוו
 עשידיא יד, זיא ,'טסייג ןרענָאיצולָאװער ןוא טייהיירפ רַאפ ןפמעק
 אניד , :טנעמוגרַא ןקיזָאד ןטימ םיא ןגעק ףרַאש ןטָארטעגסױרַא ?טסָאּפ
 -ידסח יד ןופ אקוװד ןסינעג ןדיי יד, זַא ךיוא יװ ,"אניד אתוּכלמד

 םוש ןייק ָאטשינ, :ױזַא טרעלקעגפיוא סע טָאה גנוטייצ יד ."תוכלמ
 -גײרַא רָאנ טעוװ דיי רעד .םינינע עשיטילָאּפ ןוא תד ןשיווצ גנודניברַאפ
 ןעמָאנ רעד ."והובו-והות ןשיטילָאּפ ןופ ןעמָארטש יד ןיא ןרעוו טּפעלשעג
 ךיוא זיא'ס ןוא גנוטייצ רעד ןיא ןבעגעגנָא טינ ןוא רָאטקַאדער ןופ
 יד :בגא .ןענישרעד זיא יז גנַאל יו העידי ערָאלק ןייק ןַארַאפ טינ
 ,רענעיײל עריא טליײיטעגטימ טָאה גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ עיצקַאדער
 עשיאעּפָארײא עלַא ףיוא גנוטייצ רעד ןיא ןקיש ןעמ ןָאק תועידי; זַא
 ןיא ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיא גנוטייצ יד ."ןכַארּפש עשילַאטנעירָא ןוא
 םיא ןעקנעדעג רעגרעבמעל עטלַא סָאװ ,"רעטַאעט-קעברַאקס; ןופ ןינב
 .טוג רעייז סיוועג

 ןיא ןטסילַאנרושז עשידיי עטשרע יד ייב ןטלַאהרַאפ ךיז בָאה ךיא
 רעשידיי רעד ןופ טירש עטשרע יד ףיוא ןזייוווצנָא ידכ ,עיצילַאג-חרזמ
 "ףייה עשיבר/, יִד םורַא תוקבד רעזעיגילער ןופ רעפסָאמטַא ןַא ןיא עסערּפ
 ןופ "ןביולג סהשמ/, ןופ ןרָאטַאלימיסַא יד ןופ ןוא -- טייז ןייא ןופ
 טָאה גנולקיװטנַא רעקידהגרדהב ןופ געוו ןפיוא .טייז רעטייווצ רעד
 -לַאנָאיצַאנ ןופ טסיײג רעד ןוא ללכב טסייג רעשידיי-לַאנָאיצַאנ רעד
 ןופ ןסַאמ יד ןשרעהַאב ןביוהעגנָא טרפב גנובעלפיוא רעשיטסינויצ
 .םוטנדיי רענַאצילַאג

 -ילבוּפ יד ןשיװצ עטשרע יד ןעוועג זיא ךַארּפש עשיערבעה יד
 רעבעגסורַא יד ןשיװצ עטסטלע יד .תונושל ענעדישרַאפ ףיוא סעיצַאק
 לרעפ ףסוי ןעוועג ןענעז תירבע ןיא ןעגנולמַאז ןוא ןטפירשטייצ ןופ
 רעד ןופ סעטַאט יד, יװ טנכייצַאב ןרעוו עכלעוו ,קיב לאומש בקעי ןוא
 זיא רעכלעוו ,לרעּפ ."עיצילַאג ןיא קיטסילַאנרושז רעשיערבעה-שידיי
 טנעקעג טָאה סָאװ שטנעמ ַא ןוא דמולמ ַא ,דיי רעכייר ַא רעייז ןעוועג
 חוכ ןוא ןגעמרַאפ ןייז ןופ טעדנעּפשעג טָאה ,טנַאה ןיא ןעּפ ַא ןטלַאה
 יד טעדנירגעג וליפא טָאה ןוא "ןמאנה ריצ, םעד ןבעגסױרַא םייב
 טָאה ןגעקַאד .לָאּפָאנרַאט טָאטש רעד ןיא לוש עשיערבעה-שידיי עטשרע
 עשיערבעה יד 1817 רָאי ןיא ךָאנ טעדנירגעג קיב לאומש רעטכיד רעד
 אצמנב טינ ןענעז ןעגנוטייצ ייווצ עקיזָאד יד ."תבש תלוע; גנוטייצנכָאװ
 סעּפע ןגָאז וצ רעװש רימ זיא רעבירעד ןוא ןוויכרַא יד ןיא וליפא
 ןעוועג זיא קיב לאומש ייב זַא ,טנַאקַאב זיא סע .רעטקַארַאכ רעייז ןגעוו
 ןיא) לרעּפ ןוא (דָארב ןיא) רע ןוא ,ןָאט רעלַאנָאיצַאנ-שידיי רעד טלוב
 ןיא ןטסילַאנרושז עשידיי עטשרע יד יװ ןטלַאהעג ןרעוװ ,(לָאּפָאנרַאט
 .עיצילַאג-חרזמ

 -ָאװער רעשיכיירטסע; רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,1848 ןיא
 -רעביא ,קנַאדעג ןופ טייהיירפ; ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא'ס ןעוו ,"עיצול
 ןביירש ןָאק רענייא רעדעי; זַא ,גנוזָאל רעד טימ ,?טרָאװ ןוא גנוגייצ
 ןשיכיירטסע םעד יירט קידנביילב ,טלעפעג םיא יװ ןקירדסיוא ךיז ןוא
 ןבעגעגסױרַא ווָאװל ןיא זעלנייוו לארשי טָאה --"(ה"ריק) ודוה םורי רסיק
 ןעמָאנ ןרעטנוא רעדיו ,ןטפעה עשיטסילַאנרושז עשידיי עירעס ַא
 -שטייד עקידנצלירג טימ ןצלָאמשַאב) ךַארּפש רעטכייל ַא ןיא ,?גנוטייצ;,
 יז ןדיי יד ןופ ןגױא יד ןענעפע, :ןעוװעג זיא ליצ ריא .(ןעמזירעמ
 ."טכיל ןקיטכיר ַא ןיא עיצילַאג עטבילַאב רעייז ןוא טלעוו יד ןעז ןלָאז
 ןטימ גנַאלקנייא ןיא ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא זיא גנוטייצ יד ןעוו רעבָא
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 ,ןָארק 5000 ןופ טיזָאּפעד ַא עסַאק-הנידמ רעד ןיא ןגָארטוצנײרַא ץעזעג
 לָאמ ןטייווצ םוצ זיא גנוטייצ יד .גנוניישרעד ריא טלעטשעגּפָא יז טָאה

 בלַאה ַא ןרָאװעג ןסָאלשעג רעדיוו זיא רעבָא ,1854 ןיא ןרָאװעג טיײנַאב

 -נכָאװ עשידיי ַא ךָאנ ווָאװל ןיא ןענישרעד זיא 1848 ןיא .רעטעּפש רָאי

 ךיוא טָאה סָאװ ,"גנוטייצ עשידיא רעגרעבמעל, ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ

 .לייט ןשירַארעטיל ַא טַאהעג
 ןופ גנוניישרעד יד יואר זיא טײקמַאזקרעמפיוא רעלעיצעּפס ַא וצ

 רעטנוא ,ווָאװל ןיא (1839--1837) ,"רקבמהו האורה; ןַאגרָא ןשיערבעה

 רעקידנפמעק ַא ןעוועג זיא סָאד .רומ .א ןוא קדוב .י ןופ עיצקַאדער רעד

 תמחלמל לארשי םע ינפל רבועה ץולחה; :גנוזָאל רעד רעטנוא ,ןַאגרָא

 ענובירט עשיערבעה עטשרע יד ןעװעג זיא סָאד ."הישותהו רורדה

 ןקיזָאד ןופ ליצ רעד .תד ןשידיי ןופ ןצעזעג יד ןיא םרָאפער ַא רַאפ

 סָאװ ,תונבר ןוויטַאװרעסנָאק-םערטסקע ןגעק ףמַאק : ןעוועג זיא ןַאגרָא

 טײלגַאב סעיצקַאער-ןגעק עפרַאש ןפורעגסיורַא ,ךיז טיײטשרַאפ ,טָאה סע

 ,טזיורבעג ןוא טכָאקעג טָאה סַאג עשידיי יד .תומרח ןוא תוללק טימ

 טעטכירעג סרעדנוזַאב ןעוועג ןענעז םינבר עמערטסקע יד ןופ ןלייפ יד ןוא
 ןיא ווָאװל ןיא ןענישרעד זיא 1856--57 ןיא .לַאמכָארק ןמחנ ר ןגעק

 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ןורושי; ןַאגרָא-סגנורעלקפיוא רעד תירבע

 וװָאװל ןיא ןענישרעד זיא ךרעב טייצ רעבלעז רעד וצ .קַאבַאק .י ןופ

 רעד רעטנוא ,"םיחריידגמ, ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח עזעיגילעד ַא

 רעטעּפש טייצ עסיוועג ַא טָאה רעכלעוו ,קדצ-ןהכ ףסוי ןופ עיצקַאדער

 -בהוא; ןעמָאנ ןטימ טפירש-רָאילטרעפ ַא ךיוא ווָאװל ןיא ןבעגעגסױרַא

 .1860--02) "?םיתעה תורוק; טפירש-למַאז ַא ,(1859--65) "המכח

 ,(1861--70) גנוטיײצנכָאװ עלַאנָאיצַאנ ַא יו (תירבע ןיא ךיוא) "רשבמה;

 תוכילה; ןוא (1860--70) ןַאגרָא רעשירַארעטיל שיטסירטעלעב ַא ,"רשנה;

 .1863 ןיא ,(טייצ וצ טייצ ןופ) "םלוע

 ענייז עלַא טימ רוד ןטלַא ןופ ליכשמ ַא ןעוועג זיא קדצ-ןהכ ףסוי

 רעש'הצילמ רעד ףיוא ןעוועג דיפקמ רעמ טָאה רע ןוא תונורסח ןוא תולעמ

 -ניא ןופ "טייקשירפ, רעדָא םישודיח עשיטסילַאנרושז ףיוא יװ ךַארּפש
 ןענעז סעיינ-גָאט יד .קיטסיצילבוּפ רעד ןיא טיײקרָאלק ןוא עיצַאמרָאפ
 ,גנוקיטעּפשרַאפ רעסיורג ַא טימ גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןיא ןענישרעד
 ןופ רעטסומ ַא זיא טָא .עסערּפ רעשידיי-טינ רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא
 :געט ענעי ןופ גנוטייצ רעשיערבעה רעד ןיא הצילמ-תירבע רעד
 םעה וטש הנהו סופדה םחר חתפמ תרבחמה האצי אוצי ךַא יהיו;
 טלעטשעגנעמַאזוצ ןעוועג בור סָאד ןענעז םירמאמ יד .י! בה ! בה :ורמאיו
 רעטסשיּפיט רעד .שטשוטמ רעייז ןעוועג זיא ןיז רעייז סָאװ ,םיקוסּפ ןופ
 ןוא ,גנילרעּפש יבצ בקעי רעטכיד רעד ןעוועג זיא םעד רַאפ ליּפשייב
 ןענעז םעדצָארט .עיצילַאג ןופ רעטכיד ערעדנַא עקינייא ךיוא רע יװ ױזַא
 רעד רעטנוא ןעגנוטייצ ייוצ יד ןיא ןענישרעד טייצ רענעי וצ ןיוש
 ,סרעקנעד ןוא ןשטנעמ-ןעּפ עטמירַאב קדצ-ןהכ ףסוי ןופ עיצקַאדער
 המלש רעשרָאפ רעד ןוא ילאומס עטנ ןתנ רעטכיד רעד :ייז ןשיװצ
 קחצי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"םעונ-ירמא, טפירש רעד ןיא .ןיבור
 עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ךיוא ןענעז ,טַארנייװ
 רעקיזַאד רעד ןיא .קינַאטָאב ןוא עיגָאלָאָאז ,קיזיפ ןגעוו ןעלקיטרַא

 טעמַאס ןועמש

 "יקצינלעימכ, גנולייצרעד עטנַאסערעטניא יד ןענישרעד ךיוא זיא גנוטייצ
 -ישאר יד טימ ןבירשעגרעטנוא ךיז טָאה רעכלעוו ,רָאש לדנעמ ילתפנ ןופ
 .ר.ל.י תובית

 ךיז עיצילַאג-חרזמ ןופ סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןבָאה 1860 ןיא

 ,ןזיירק-םיליכשמ עשידייילַאנָאיצַאנ ןופ סעיצַאקילבוּפ טלייטעגסיוא
 "רהשה, ןופ ןרָאװעג טסולפנייאַאב סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענעז עכלעוו
 הליחתכל טָאה טסייג רעלַאנָאיצַאנ רעקיזָאד רעד .ןיקסנעלָאמס ץרּפ ןופ
 -געוו ַא רעדָא ףוצרּפ ןשיגָאלָאעדיא ןרָאלק ןייק טגָאמרַאפ טשינ
 -סיוא יד טייצ רעד טימ טכַארבעג טָאה רע רעבָא ,גנוטכיר עקידנזיייו
 ןופ הרושב יד רעדייא ךָאנ) קנַאדעג-"ןויצ-תביח, ןופ גנוריזילַאטסירק
 ןיא לטעטש ןוא טָאטש רעשידיי רעד וצ ןעמוקעג זיא לצרעה רָאדָאעט
 רעשיטסינויצ רעטשרע רעד ןופ ןעניישרעד םוצ וליפא ןוא ,(עיצילַאג
 .(1892 ,"שטשָאלשישּפ) "טפנוקוצ יד, ךַארּפש רעשילױּפ רעד ןיא גנוטייצ

 עשידִיי יד ןוא עסערּפ רעשידִיי רעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד טימ
 רעשיליוּפ רעד טקרַאטשעג ךיוא ךיז טָאה ,סעיצַאקילבוּפ-סגנורעלקפיוא
 יד טרעדלישעג טָאה סָאװ ,טרָאװ ןטקורדעג ןיא טסייג רעשיטימעסיטנַא
 רעקרַאטש ַא ןעוועג ןענעז סָאװ) סעמעט-עדנַאגַאּפָארּפ עלַאנָאיצַאנ-שידיי
 -- (ןדיי עטרילימיסַא יד ןופ סעמעט-עדנַאגַאּפָארּפ יד וצ רָאטקַאפ-ןגעק
 יד ןופ רענַײא יװ רעדָא ,"םרוג ןויסערגַא ןשידיי-שיפיט, ַא סלַא
 יד ףיא טייצ רענעי וצ טרילומרָאפ סע טָאה ןטימעסיטנַא עשיליוּכ
 ףליה רעד טימ ,ןרעּפרעקרַאפ ןוא ןפַאש ןדיי יד, :ןטייז-סגנוטייצ
 שילוּפ ןיא יצ ,טרָאװ ןטקורדעג רעייז ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד ןוא
 קידנצונסיוא ,דַיי ןשיּפיט םעד תירבע רעדָא שידיי ןיא יצ ,שטייד רעדָא
 ןפַאש וצ ידכ ,טַײקערטיכ עשידיי עטלצרָאװעגנייא יד ןוא ןסיוו רעייז
 רעשילוּפ רעד ףיוא תורבידה תרשע ערעײז ןופ עגַאלפיוא עיינ ַא
 -יטנַא רעשיליוּפ רערעדנַא ןַא ."ןליוּפ ןקירעדינרעד וצ ליצ ןטימ ,דרע
 עקיטסײג עשידיי יד טנכיײצַאב רעטרעװ עכלעזא טימ טָאה טימעס
 -ּוצנָא ןטענגַאב ןוא ןסקיב יװ ייז ןעניד תויתוא-קורד יד, :תוררועתה
 סָאװ רעבָא ,הנווכ רענעטלַאהַאב רעד טימ ,ןליוו ןוא טסייג רעייז ןפרַאװ
 ןפַאש וצ ,ךעלעדיי עקיזָאד יד ןענעק סָאװ יד רַאפ רָאלק רעייז זיא
 ."הנידמ ַא ןיא הנידמ ַא

 טסייג ןרַאפ ןקָארשעגרעביא טינ ךיז טָאה ץנעגעלעטניא עשידיי יד
 ןעמ ןפורעג טָאה עכלעוו ,עיצַאלימיסַא רעשידיי רעקידנעפמעק רעד ןופ
 רעקיזָאד רעד ןופ םיטַאבעלַאב יד; ןקַאילָאּפ יד וצ קינעטרעטנוא ןייז לָאז
 .ןטימעס:טנַא עשילױּפ יד ןופ טסייג-האנש ןרַאפ טינ ךיוא יװ ,"דרע

 עשיערבעה ַא ווָאװל ןיא ןענישרעד זיא 1876--1860 ןרָאי יד ןיא
 ,?רשבמה, ןעמָאנ ןטימ קיטירק ןוא קיטסירטעלעב רַאפ גנוטיײצנכָאװ
 ןיא ןענישרעד זיא 1961 ןיא .סעקנימ .א ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא סָאװ
 ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ןַאגרָא רעלעיצרעמָאק-שיטילָאּפ ַא ווָאװל
 ןשיליֹוּפ ןטימ תוכיישב ,1863 ןיא ."עטָאב רענַאיצילַאג רעד; ןעמָאנ ןטימ
 רעשיליוּפ רעד ףיוא רַאצ ןשיסור ןופ טכַאמ רעד ןגעק וזרּפ-דנַאטשפיוא
 טקרַאטשרַאּפ ךיז עיצילַאג-חרזמ ןופ לייט ןשיכיירטסע ןיא טָאה ,דרע
 .סעיינ יד טימ ןוא קיטילָאּפ רעדנפיול רעד טימ גנוריסערעטניארַאפ יד



 עיצילַאג-חרזמ ןיא עסערפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ

 ןעגנוטייצ עקינײא ןענישרעד הפוקת רענעי ןיא ןענעז ךעלקריוו ןוא
 .גנַאל ןטלַאהעגסיוא טינ טָאה ייז ןופ בור סָאד רעבָא

 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןעלדנַאהַאב רימ ןעוו
 יאדכ זיא ,שידיי ןיא רעדָא תירבע ןיא יצ ,עיצילַאג ןיא געט ענעי ןופ
 רעכלעוו ,דָארב ןופ רָאש לשעה עשוהי ןופ קלח םעד ןכיירטשוצרעטנוא
 טרעהעג רָאש .ה .י .1852 טניז טיבעג ןקיזָאד ןפיוא קיטעט ןעוועג זיא
 ןעּפ ןייז .קיטסיצילבוּפ רעד ןיא ןטלַאטשעג עטסטנַאסערעטניא יד וצ
 טימ ,עקידנרעטעמשעצ ַא קיטירק ןייז ןוא קיסייב ןוא ףרַאש ןעוועג זיא
 "ץולחהפ רעד ןענישרעד זיא רָאי 13 .עריטַאס רעקיכעטש ןופ ןָאט ַא
 לַאמכָארק םהרבא ןופ גנוקילײטַאבטימ רעוויטקַא ןוא עבַאגסיוא רעד ןיא
 םהרבא ,סעלעניּפ לדנעמ שרעה ,(לַאמכָארק ןמחנ 'ר ןופ ןוז רעד)
 .רעגייג

 טָאה טרָאד ןוא דָארב ןיא םַאזנייא טבעלעג טָאה רָאש לשעה עשוהי
 ,רָאי 80 ןופ רעטלע ןיא 1893 ןיא ןברָאטשעג זיא רע .ןבירשעג ליפ רע
 -- ןקעװצ עכעלטפַאשלעזעג רַאפ ןגעמרַאפ ןסיורג ןייז קידנזָאלרעביא
 ןיא רוטלוק ןוא רוטַארעטַיל ,ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןופ טיבעג ןפיוא
 רעכעלטפירש רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה רע .עיצילַאג
 ."לארשי רמוש; ןוא תדה:-:קיזחמ יד ןשיוװצ אתגולּפ

 ןוא "ירבעה, דָארב ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא ןבָאה 1865 ןיא
 ףרַאד סע .רעבעוו ךורב ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,?יכונא ירבע;
 ןענעז וָאלָאקָאס םוחנ ןופ םירמאמ עטשרע יד זַא ,ןרעװ ןזיוװעגנָא
 ןעגנַאגרעד זיא סָאװ ,"ירבעה, ןיא 1870 ןופ ןרָאי יד ןיא ןענישרעד
 ַא ןעוועג זיא דָארב תויה ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ תוצופת יד וצ ךיוא
 -סור ןוא עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-שיכיירטסע רעד ןשיװצ טָאטש-ץענערג
 -ץגּפָא ךיז טָאה ןוא ,1890 זיב ,רָאי 25 ןענישרעד זיא "ירבעה; .דנַאל
 הגרדהב זיא הפוקת רענעי טניז .רעבעוו בקעי ןופ טױט ןטימ טלעטש
 ןופ ןוא ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןופ דמעמ רעד ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא
 ןריולרַאפ טָאה יז לייוו, עיצילַאג ןיא קיטסיצילבוּפ רעשיערבעה רעד
 רענעי ןופ גנונעכיײצַאב ַא טיױל) "ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןטימ דנוב םעד
 ,שידיי ןיא עסערּפ יד ןעמענרַאפ ןביױהעגנָא טָאה ץַאלּפ ריא ןוא (טייצ
 יז ,טנעקעג טוג יז ןבָאה ןדיי רענַאיצילַאג ןסַאמ יד סָאװ ךַארּפש יד
 .ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןיא ריא טימ טצונַאב ךיז ןוא טבילעג

 ןקיזָאד םוצ קידנבעגוצ ,?גנוטייצ, ןייז טיינַאב רהומ טָאה 1862 ןיא
 ןקיזָאד ןטימ "ףַארגעלעט רעד; שידיי ןיא גנוטַײצנכָאװ ַא ךָאנ טַאלבנכָאװ
 ןיא סיואכרוד ןרעוװ טריפעג ןלעװ ןעגנוטייצ עדיַײב עניימ, :טנעמוגרַא
 ,ןכיירטשרעטנוא ףרַאד ןעמ) "םיא ןדער רַימ יװ ױזַא ,ןושל ןשידיי םעז
 ןיא יו שרעדנַא ןעוועג טנעצקַא ןַייז ןיא זיא שידיי רענַאיצילַאג רעד זַא
 רעדעי ידכ, ,תודוקנ ןופ בָאגוצ ַא טימ (עינעמור רעדָא עטיל ,ןליוּפ
 -ַאנרושז ס'רהומ ךייש סָאװ ."ןייטשרַאפ ןוא ןענעיײל ןענעק לָאז רענייא
 ןביירש לעװ ךיא; : ױזַא טנכייצַאב יז אפוג רע טָאה ,ץנעדנעט רעשיטסיל
 :םעד ןיא ,ןעגנוטייצ עשידיי-טינ יד יװ ױזַא ,ץלַא ןגעוו ךייא רַאפ
 -טסע ןיא סעטַאבעד ,ןטנעטַאּפ-ןעגנודניפרעד ,המחלמ ןופ םינינע ןגעוו
 סָאװ ץלַא ןוא עזרעב .,סעיצַאטיציל עכעלטנפע ,טנעמַאלרַאּפ ןשיכייר
 לָאמַא ,ךָאװ ַא לָאמ ןייא ןענישרעד זיא גנוטייצ יד .?ןדיי ,זדנוא עגונ זיא

 "ףַארגעלעט, ןעמָאנ ןרעטנוא לָאמַא ןוא "גנוטייצ, ןעמָאנ ןרעטנוא
 -נײרַא טכילפ רעד ןופ ןעַײרדוצסױרַא ךִיז ידכ .(?חסּפ דעומהזלוח ץוח;)
 רעד ןופ ןעמָאנ רעד זיא עסַאק-הנידמ רעד ןיא םוכס-עיציוק ַא ןגָארטוצ
 זיא רָאטקַאדער-טּפיױה .ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ןרָאװעג טרעדנעעג גנוטיײצ
 ןעוועג זיא ?רָאטקַאדער רעשיטקַאפ, רעבָא ,רהומ ןעוועג תמא ןַא סָאװ
 .לעגוק .ל.ש

 -ןהכ ףסוי טָאה (1866) המחלמ רעשיסיײרּפ-שיכיירטסע רעד תעב
 סָאד ןבעגעגסיורַא -- רהומ ןופ רענגעק ןוא טנערוקנָאק רעד -- קדצ
 ."דניירפנעדוי רעד; ךָאנרעד ןוא "ןעטכירכַאנ עטסעיינ, טַאלבנּכָאװ
 עשיערבעהילַאנָאיצַאנ ַא ווָאװל ןיא ןענישרעד זיא 1872--1864 ןופ
 ףסוי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא רעדיוו ,"יחצנה ידוהיה, טפירש-שדוח
 ןבעגעגסיױרַא "לארשי רמוש; דנַאברַאפ רעד טָאה 1869 ןיא .קדצ-ןהכ
 ןטימ ("דיגמה, ןופ טַאמרָאפ ןיא ןטייז 8) טַאלבנכָאװ-ייוװצ .ַא ווָאװל ןיא
 -עה דנוא גנורהעלעב רוצ טפירשטייצ, סלַא ,"טילעַארזיא רעד; ןעמָאנ
 גנוטייצ רעד טָא ןיא שידַײ רעד ."סעקלָאפ ןעשידוי םעד גנודליבנַאר
 עלַא זַא ןעװעג םרוג טָאה ןוא טשירעמשטיידרַאפ רעייז ןעוועג זיא
 ,גנוטייצ רעד ןופ טרעטייוורעד ךיז ןבָאה שידיי ןופ רענעייל ןוא רענעק
 רעד ןיא זיולב (1872 ןופ) ןעניישרעד וצ ןעװעג ךישממ טָאה עכלעוו
 וװָאװל ןיא ןיטַאהָאר םייח ןבעגעגסורַא טָאה 1805 ןיא .ךַארּפש רעשטייד
 ."גנוטייצ עשידיא רעגרעבמעל, ןעמָאנ ןטימ שידיי ןיא טַאלבנכָאװ ַא
 ,"םרכה/ תירבע ןיא טפירש-שדוח יד טרָאד ןענישרעד זיא 1870 ןיא
 ַא ןענישרעד זיא 1871 ןיא .ףלָאװ .מ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"חריה, טפירשטייצ עלַאנָאיצַאנ-שיערבעה
 יד ןיא .עליבַאטס ןייק ןעװעג טינ זיא גנוניישרעד רַיא .גרעבדלָאג .ב

 ןטלּפָאד ןטימ גנוטַײצנכָאװ עשיערבעה ַא ןענישרעד זיא 1872--1871 ןרָאי
 ,םיובלוש .מ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"תעה ליק -- תעה; ןעמָאנ
 'שדוח עשירַארעטיל עשיערבעה ַא טרָאד ןענישרעד זיא 1872 ןיא ןוא
 :ןעוװעג זיא גנוזָאל ריא סָאװ ,"רוא-רקובה; ןעמָאנ ןטימ טפירש
 ןוא גנוטכיד ,ןסיו ןוא המכח קלַאפ רעזדנוא ןשיװצ ןטײרּפשרַאפ;
 .ןגיײװצ-רוטַארעטיל עלַא ןופ תועידי עכעלצונ ןוא הצילמ

 ,"תלהק, טפירש-שדוח עשיערבעה יד ןענישרעד זיא לשימעשּפ ןיא
 ןעוועג רקיעב זיא עכלעוו ,ןַאמסייוו .ש .א ןּופ עיצקַאדער רעד ערטנוא
 ןיא זיא 1872 ןיא .טפַאשנסיוו ןוא גנודליב ןופ םינינע טעמדיוועג
 ןיא טפירש-שדוח ַא ןבעגוצסיורַא ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג לשימעשּפ
 ןבָאה ןשטנעמ יד ןוא ,"עסערּפ עיירפ עשידִיא, ןעמָאנ ןטימ שידִיי
 "ןכַאמוצכָאנ/ טשרמולכ טגַאװ רע זַא ,רָאטקַאדער ןופ קזוח טכַאמעג
 עיײנ; ןיו ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטייצגָאט עטמירַאב ייד
 יד .לצרעה באז-רָאדָאעט ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ,?עסערּפ עיירפ
 .ץרוק רעייז ןענישרעד זיא טפירש עקיזָאד

 ןעמָאנ ןטימ גנוטיײצנכָאװ רעשידיי ַא ווָאװל ןיא ןענישרעד זיא 1875 ןיא
 ןענישרעד ךיוא זיא ווָאװל ןיא זַא ,ןרעוװ ןזיוועגנָא ףרַאד סע .?קילארשי,
 רעד ןיא ,"קילארשי רעטלַא רעד, ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ עשידיי ַא
 רקיעב זיא סָאװ ,ןעדַאפדלָאג םהרבא ןוא יקצעניל .י .י ןופ עבַאגסיוא
 ןדיי יד רַאפ רָאנ ,עיצילַאג ןופ ןדיי יד רַאפ טינ טמיטשַאב ןעוועג
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 ףיוא ןפָארטעגנָא טפָא רעייז ךיז טָאה עסערּפ ריא סָאװ ,דנַאלסור ןופ
 ױזַא ,םימעט עשיטילָאּפ בילוצ רוזנעצ רעשירַאצ רעד דצמ סענַאקיש
 עסערּפ ריא ןופ ןסיוורעד ךיז טנָאקעג טינ ןבָאה דנַאלסור ןיא ןדיי יד זַא
 .דנַאלסױא ןופ ןוא דנַאל ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ
 ןיא ץענערג רעד ךרוד רקיעב) ןרָאװעג טקישעג ייז רעבירעד זיא סע
 -עגרָאפ ךיז טָאה עכלעוו ,"קילארשי רעטלַא רעד; גנוטייצ יד (דָארב
 עקיזָאד יד ."לארשי ללכ רַאפ טַאלב-סגנוטלַאהרעטנוא; ןַא יו טלעטש
 רַאורבעפ ןט-2 ןזיב 1875 רעבמעטּפעס ןט-22 ןופ ןענישרעד זיא גנוטייצ
 ןטָאברַאפ זיא דנַאלסור ןיא גנוטײרּפשרַאפ ןוא ריפניירַא ריא ןעוו ,6
 ,םולבנעיליל טקילײטַאב ךיז ןבָאה גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןיא .ןרָאװעג
 ןייק ןעמוקַאב טינ ןבָאה עכלעוו ,(םינָאנַא בור סָאד) ערעדנַא ןוא רענרעל
 רעקיזָאד רעד ןיא .סעדָא ןיא גנוטייצ ַא ןבעגוצסױרַא שינעביולרעד
 ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןעגנופַאש ענייז טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה גנוטייצ
 ןעלקיטרַא:טייל ןרעדנַא ןשיװצ ןיקצעניל וצ טקישעג טָאה רעכלעוו
 ןופ דנַאר ןפיוא ןבירשרַאפ טָאה רע יװ --- ("ַאיטַאטס ַאיַאוָאדערעּפ;)
 .םירמאמ עקיזָאד יד

 גנוטייצ ַא עיצילַאג ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה יקצינווַאר .ח .י ךיוא
 -עטניא עשידיא עלַא רַאפ טפירשטייצ, ַא יװ ,"דוי רעד, ןעמָאנ ןטימ
 ןיא טינ שדוח ַא לָאמ ייווצ (1899 ןיא) ןרָאװעג טקורדעג זיא יז ."ןסער
 .עיצילַאג-ברעמ ןיא ,עקָארק ןיא רָאנ ווָאװל

 גנוטייצנכָאװ עשיערבעה יד ײמָאלָאק ןיא ןענישרעד זיא 1876 ןיא
 שובא .רעלצניג .ג ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"רותה לוק -- רותה;
 ןַאגרָא םעד (טייצ וצ טייצ ןופ) ווָאװל ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה רענזייא
 ןופ םיקרּפ ךיוא יװ ,סעיינ ןעועג ןענעז סע ןכלעװ ןיא ,"הפוצה;
 רעבורג .א .ס טָאה לשימעשּפ ןיא .טפַאשנסיוװ ערעלוּפָאּפ ןוא רוטַארעטיל
 ןטימ גנוטייצ עשירַארעטיל ןוא עשיטילָאּפ-וװיטַאמרָאפניא ןַא טריגַאדער
 ןענישרעד זיא) "ותדלומ ץראו ומע בהוא, :ןעמָאנ ןשיטסירעטקַארַאכ
 לוק, ןעמָאנ ןטימ תירבע ןיא טַאלבנכָאװ שיסקָאדָאטרָא ןַא .(ץרוק רעייז
 ןיא ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא 1879 ןופ ןענישרעד זיא "תדה יקיזחמ
 יקסּפיל ףלָאװ ,רעדַאב ןושרג ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ווָאװל
 .רַאהלעמַאק ןוא דלָאגנָארק

 רעד ןיא טַאלבנכָאװ ַא לָאּפָאנרַאט ןיא ןענישרעד זיא 1880 ןיא
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,("טלעוו יד,) "טַאיװש , ךַארּפש רעשיליױּפ
 -ייוצ עשיערבעה ַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1881 ןיא .וַאדנַאל .ל..מ
 רעטנוא ,"ונתדלומ ץראל הבהא ריכזמה, :ןעמָאנ ןטימ גנוטייצנכָאװ
 זיא רָאי ןבלעז ןיא .דלעפנרעב .י ןוא וַאדנַאל .מ ןופ עיצקַאדער רעד
 ץע2 ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח עשיערבעה ַא ווָאװל ןיא ןענישרעד
 -ייהסעדליה לארשי ןוא יתרפא דוד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"םייחה
 "ַאנזישטיִָאא גנוטייצנכָאװ עשיליוּפ ַא ןוא (1884 זיב ןענישרעד) רעמ
 .ןימוט .י ןוא דלעפנרעב .י ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,("דנַאלמייה,)
 -שילױּפ ןופ טסייג ןיא ןרָאװעג טריגַאדער זיא גנוטיײצנכָאוװ עקיזָאד יד
 -שדוח יד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1876 ןיא .שינעדנעטשרַאפ רעשידיי
 .רעבָאלטָאג רעב םהרבא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"רקובה, טפירש
 עשיערבעה ַא שוברעבליז .י .ד 1882 רָאי ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה ווָאװל ןיא

 םעמַאס ןועמש

 זיא 1885--91 ןרָאי יד ןשיװצ ."רואה; טפירש-שדוח עשירַארעטיל
 טָאטש יד זיא טנעצקַא ןשידיײ-שיצילַאג ןיא) ַײמָאלָאק ןיא ןענישרעד
 ,"קלָאפ סָאדש טפירש-שדוח עשידִיי יד ("יַאמָאלָאק; ןרָאװעג ןפורעגנָא
 טָאה 1887 ןיא ."םעה, ףיוא ןעמָאנ ריא טרעדנעעג ךָאנרעד טָאה סָאװ
 ןבעל ןשירַארעטיל ןיא ןעמָאנ רעטמירַאב ַא) סעדיױרב רשָא ןבואר
 -שירַארעטיל עשיערבעה ַא ןבעגעגסורַא (םוטנדיי רענַאיצילַאג ןופ
 ךיוא טָאה רע ."תודהיה; ןעמָאנ ןטימ גנוטייצנכָאוװ-ייווצ עכעלטפַאשנסיװ
 ןוא "למרכ, גנוטַײצ עשיערבעה יד ווָאװל ןיא 1894 ןיא ןבעגעגסױרַא
 טינ ןבָאה סעבַאגסיוא עדייב עקיזָאד יד ."רעקעו רעד, עשידיי יד
 חילצמ ייז ןבָאה ןעניישרעד רעייז תעב רעבָא ,םימי-תוכירא ןייק טַאהעג
 קיטסיצילבוּפ עשידיי יד סָאמ רעקידנטיײדַאב ַאְז יא ןעלקיװטנַא וצ ןעוועג
 .עיצילַאג ןיא

 רעשטייד רעד ןיא טַאלבנכָאװ ַא ווָאװל ןיא ןענישרעד זיא 1882 ןיא
 ךיוא ןענישרעד זיא רָאָי ןבלעז ןיא ןוא ?טַאלבסקלָאפ סעשידיא; ךַארּפש
 ַא טימ ,"רעשטיבָאהָארד, שטייד ןיא גנוטייצנכָאװ ַא שטיבָאהָארד ןיא
 ןורהא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ץנעדנעט רעשידיי-וויטַאװרעסנָאק
 -שדוח עשיערבעה ַא שטיבָאהָארד ןיא ןענישרעד זיא 1885 ןיא .קינּפוז
 טימ ןענישרעד) "ןויצ, גנוגעוװַאב ןויצ-יבבוח יד ןקרַאטשרַאפ וצ טפירש
 זיא 1887 ןיא .קינּפוז .פ.א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,(תוקספה
 ןטימ שילױּפ ןיא גנוטיײצנכָאװ עשיטסינויצ ַא ווָאװל ןיא ןענישרעד
 ןענישרעד זיא (1889 זיב) רָאי ןבלעזמעד .("חרזמ רעד, "דּוכסוו; ןעמָאנ
 ןסיוו ןוא עיצַאמרָאפניא רַאפ גנוטייצ עשיערבעה ַא לשימעשּפ ןיא
 ןיא ןוא ,רעברַאג .א.ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"רצואה תיב;
 -ַארעטיל ַא ןבעגעגסױרַא חזמ .י ןוא סעדיורב רשֶא ןבואר ןבָאה ווָאװל
 ."דקע; ןעמָאנ ןטימ "טפירש עכעלשדוח:-יירד, עשיר

 -לבוּפ ענעדישרַאפ ןיא ךייר ןעוועג ןענעז 1888--1889 ןרָאי יד
 סָאװ) "לארשי תודע, תירבע ןיא קידָאירעּפ ַא :יײז ןשיוװצ ,סעיצַאק
 רעד רעטנוא ,(ןדיי יײב דמש ןופ םעלבָארּפ םעד טעמדיוועג ןעוועג זיא
 עשיערבעה ַא :ןיוועל .מ ןוא רעטנעצ .ַא ,שטיבַאה .וו ר"ד ןופ עיצקַאדער
 ןעװעג זיא ןוא לשימעשּפ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"שמשה, גנוטייצ
 רערעלוּפָאּפ ןוא קיטסיצילבוּפ ,רוטַארעטיל ,עיצַאמרָאפניא טעמדיוועג
 עשיערבעה יד :בילטָאג שריה ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,טפַאשנסיװ
 ןיא ןענישרעד זיא "תפיו םש; (שטייד ןיא עגַאליײב ַא טימ) טפירש-שדוח
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,קיטסיצילבוּפ ןוא סעיינ רַאפ גנוטייצ ַא יו ווָאװל
 (טייצ וצ טייצ ןופ) ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1890 ןיא :לור לארשי ןופ
 *נוא ,"טַאלבסקלָאפ סעשיטילעַארזיא, ("ןושל-עמַאמ,) שידיי-סקלָאפ ןיא
 ןושרג ןבָאה (1895 זיב) 1893 ןיא ;רעפוַאל .ע ןופ עיצקַאדער רעד רעט
 עשיטסינויצ ַא (טייצ וצ טיײצ ןופ) ןבעגעגסױרַא סעלעמ .מ ןוא רעדַאב
 וענישרעד ווָאװל ןיא זיא 1894 ןיא ;"ןורשה; ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ
 ַא טימ סעיינ רַאפ, שידיי ןיא טפירש םישדחייווצ ַא ,"רעקעוו רעד;
 .(טנָאמרעד טינ טרעוו רָאטקַאדער ןופ ןעמָאנ רעד) ."ןָאטעילעפ ןליבַאטס
 טפירש-שדוח ַא (עקָארק ןיא ךיוא) ווָאװל ןיא זענישרעד זיא 1895 ןיא
 .ָאריּפַאש .ז ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ."ןויצ תבהא, ןויצ-יבבוח ןופ
 ןַא 1896--1897 ןיא ןבעגעגסױורַא קינּפוז .א טָאה שטיבָאהָארד ןיא



 עיצילַאג-חרזמ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ

 ןיא ;:"ןויצ תירבע ןיא טפירש-שדוח עכעלטפַאשנסיװ-וויטַאמרָאפניא
 גנוטייצסקלָאפ עוויטַאמרָאפניא עשיטסינויצ ַא ןענישרעד ךיוא זיא 6
 ןבעגעגסױרַא רעלַאט .ל.ה טָאה 1897--98 ןיא ;"ידוהי שיא, שידיי ןיא
 ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ עוויטַאמרָאפניא-שיגָאגַאדעּפ ַא שטיבָאהָארד ןיא
 וװָאװל ןיא ןבעגעגסױרַא רעגניברַא השמ טָאה 1898 ןיא ןוא "םינתיא;
 .('ןויצ תבהא; עגַאלײב ַא טימ) "ירבעה, םעד

 עשידיי יד ןופ לָאצ יד סיורג ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא ללכב
 טָאה ייז ןופ בור סָאד רעבָא ,עיצילַאג-חרזמ ןיא סעיצַאקילבוּפ-עסערּפ
 -יירעקורד עשידיי ןעוועג ןענעז סע .םימי-תוכירא וצ ןעוועג הכוז טינ
 ןוא רעטעלבנכָאװ רקיעב) ןעגנוטייצ ןזָאלסױרַא ךרוד סָאװ ,רעמיטנגייא
 עכעלנייוועג ערעייז וצ ?הסנרּפ-בָאגוצ, ַא טכוזעג ייז ןבָאה (ןטפירש-שדוח
 רעשידיי ַא טימ טעטש יד טרעמעג ךיז ןבָאה ןַאד ןוא .ןטעברַא-יירעקורד
 עכלעוו ,(טגָאזעג סע טָאה ןעמ יװ) "דוּככ-טסבלעז טימ, גנורעקלעפַאב
 דָארב טָאטש יד זױלב .ןטפירשטייצ ענעדישרַאפ ןבעגעגסױרַא ןבָאה
 רערעגנעל ַא ןופ ךשמ ןיא טָאה ('לארשיב םאו ריֹע רענַאיצילַאג יד,)
 ןיא תעב ,"גנוטייצ, ענעגייא ןַא ןבעגוצסױרַא טלייאעג טינ ךיז טייצ
 ןופ רקיעב) רָאי קילדנעצ עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ןענעז ווָאװַאלסינַאטס
 ,סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ 25 יװ רעקינייו טינ ןענישרעד (1925 זיב 2
 ןופ טעטימָאק ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ ןיטעלויב, רעד ךיוא םעד ןיא
 רעשיניַארקוא-ברעמ רעד ןופ םויק ןצרוק םעד תעב ,"עיצילַאג-חרזמ
 .1918 ןיא (ןליוּפ ןטבעלעגפיוארעדיוו ןופ אנוש-טיוט רעד) קילבוּפער

 ןעניישרעד ןביױהעגנָא טָאה עסערּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד
 ןוא "טיײהרַאװ יד, ןעגנוטייצ יד טימ 1892 ןיא ךָאנ עיצילַאג-חרזמ ןיא
 "רעטייברַא רעד; ווָאװל ןיא ןענישרעד זיא 1892 ןיא ."עמיטש רעטיײברַא;
 ריא ףיוא ןעמוקעג 1896 ןיא זיא ןעניישרעד ריא ןלעטשּפָא ןטימ ןוא
 .א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,?טַאלבסקלָאפ עשידיי סָאד, ץַאלּפ
 זיא סָאד יװ ןעועג זיא גנוטייצ רעד טָא ןופ ליצ רעד .םוַאברעדעצ
 ןרַאפ ןעניוװעג, :טיז רעטשרע רעד ןופ רעש ןיא ןרָאװעג ןזיוװעגנָא
 1904 ןיא ."עטקירדרעטנוא יד ןשיווצ עטסטקירדרעטנוא יד םזילַאיצָאס
 -רַא רעשידיי רעד , ןויצ-ילעוּפ ןופ ןַאגרָא ןַא ווָאװל ןיא ןענישרעד זיא
 רעשידיי רעד, ווָאװַאלסינַאטס ןיא ןענישרעד זיא 1905 ןיא ןוא ?רעטייב
 עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ווָאװל ןיא ןענישרעד זיא 1907 ןיא ."רעקעוו
 ."עמיטשסקלָאפ עשידיי; גנוטיײצנכָאװ

 סרעדנוזַאב יאדכ זיא ןעגנוטייצ עקידהלכשה-רוטלוק יד ןשיווצ ןופ
 רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,?טַאלבנעכָאװ סמוַאבנריב ר"ד, ףיוא ןזייווּוצנָא
 ןיא קורד ןיא ןענישרעד זיא סע םגה ,עיצילַאג-חרזמ ןיא טײרּפשרַאפ
 .עיצילַאג ןופ ןצענערג יד ץוחמ ,שטיווָאנרעשט

 ןטפירשטייצ ,ןעגנוטייצ עשידיי ןופ המישר-בָאגוצ ַא ןעגנערב רימ
 םוקניײרַא ןזיב עיצילַאג-חרזמ ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןענַאגרָא ןוא
 יד ךרוד עיצַאּפוקָא ריא ןוא (1929) ןטיבעג עריא ןיא ןטעיווָאס יד ןופ
 .1941 ןיא דנַאברַאפנטַאר ןפיוא לַאפנָא רעייז תעב ןשטייד

 ןיא ןענישרעד ,טייצ וצ טייצ ןופ ,זיא 1902--03 ןרָאי יד ןיא
 רעטנוא ,"ןומרחה; ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ עשיטסינויצ עשיערבעה ַא ווָאװל
 ןיא זיא 1902--04 ןרָאי יד ןיא ;רעדַאב ןושרג ןופ עיצקַאדער רעד

 "שטשָאנדעיא שיליוּפ ןיא גנוטייצנכָאװ עשיטסינויצ יד ןענישרעד ווָאװל
 ךרוד ןרָאװעג טריגַאדער זיא גנוטייצנכָאװ עקיזָאד יד .(?טייהנייא;,)
 רעד וצ ןַאגרָא רעקידנרירוקנָאק ַא יו ,ןיװרַאמ-סקעמ דלָאהטרעב ר"ד
 -קַאדער רעד רעטנוא ,("חרזמ,) "דּוכסוו; גנוטיײצנכָאװ רעשיליוּפ-שידיי
 עשיטסינויצ ַא ןענישרעד זיא 1903 ןיא .ץרעהנעוועל ךירנייה ר"ד ןופ עיצ
 בקעי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"הירומ, תירבע ןיא גנוטיײצנכָאװ
 גנוטַײצנכָאװ יד ווָאװַאלסינַאטס ןיא ןענישרעד זיא רָאי ןבלעזמעד .ןָאהט
 ןַאבַאלַאב ריאמ טָאה 1905 ןיא ."גנוטייצסקלָאפ עשידיײ; שידיי ןיא
 ןַא רקיעב ןעװעג זיא סָאװ) תירבע ןיא טפירש-שדוח ַא טריגַאדער

 לעגניר לאכימ רייד

 ?טַאלבגָאט רעגרעבמעל, ןופ רָאטקַאדער

 זיא (1910 זיב) 1906 ןיא ;"רואה? ןעמָאנ ןטימ (תדה ירומ ןופ ןַאגרָא
 ןוא ווָאװַאלסינַאטס -- טעטש ייווצ ןיא גנולסקעוװוּפָא טימ ןענישרעד
 רעד רעטנוא ,"ןדריה, תירבע ןיא טפירש-שדוח עשיטסינויצ ַא ,שטַאשטוב

 -ןב .ש טָאה 1907 ןיא .טַארסנבעל ןוא ףָאהנרעּפ ,חקור ןופ עיצקַאדער

 רעלַאנָאיצַאנ רַאפ טפירש-שדוח ַא ווָאװל ןיא ןבעגעגסױרַא םהרבא

 רָאי ןבלעזמעד ;"לגדה, טנגוי רעד רַאפ רוטַארעטיל ןוא גנורעלקפיוא

 -יערבעה יד (ךָאװ ַא לָאמ יירד--ייווצ) ןבעגעגסױרַא רעדַאב ןושרג טָאה

 ."תעה, טפירשטייצ עש
 -רושז ווָאװל ןיא טכעלטנפערַאפ רענערב .ח .י טָאה 1908--09 ןיא

 -רעד וצ .'םיביבר, תירבע ןיא ןטפעהלמַאז עשירַארעטיל-שיטסילַאנ
 -שיערבעה ַא ווָאװל ןיא טריגַאדער לעקנערפ .י ר"ד טָאה טייצ רעבלעז
 ןענישרעד ךיוא זיא רָאי ןבלעזמעד ."רחשה, טפירש-שדוח עזעיגילער
 ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא טפירש-רָאילטרעפ עשיטסינויצ ַא ווָאװל ןיא
 ."טייהיירפ, שידיי ןיא גנוטייצ ַא ןוא (1911 זיב ןענישרעד) "ַאניטסעלַאּפ;
 שילױּפ ןיא ןַאגרָא רעד ןעניישרעד ןייז ןעוועג ךישממ טָאה קיטייצכיילג
 ןיא ןבעגעגסױרַא גנוגעװַאב-ןויצ-ילעוּפ יד טָאה 1909 ןיא ."דּוכסוו;
 ןעמָאנ ןטימ ךַארּפש רעשילוּפ רעד ןיא טפירש םישדחייווצ ַא ווָאװל
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 ןַאמּפָאש ןושרג טָאה 1910 ןיא .(?גנוזָאל רעזדנוא;) *ָאלסַאה עשַאנ,
 ןטימ ןַאגרָא ןשירַארעטיל-שיטסילַאנרושז ַא ווָאװל ןיא טכעלטנפערַאפ
 -שדוח עשיטסינויצ ַא ןענישרעד זיא ַאנרָאװדַאנ ןיא ;"תכלש; ןעמָאנ
 ןוא ,?טַאלבנעילימַאפ סעטרירטסוליא; ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא טפירש
 רעד ןיא ןבעגעגסיורַא םוַאבנענעט .י ר"ד טָאה 1910--14 ןרָאי יד ןיא
 -רָאילטרעפ קפס -- טפירש-שדוח קפס עשיטסינויצ ַא לָאּפָאנרַאט טָאטש
 יבצ ןופ גנוקילײטַאב-טּפוה רעד טימ ,"תינונס; תירבע ןיא טפירש
 ןײטשפרַאש יבצ טָאה לשימעשּפ ןיא ;ןַאמּפָאש ןושרג ןוא קורדנעזיד
 ןיא טנגוי רַאפ טפירש ַא (טייצ וצ טייצ ןופ) 1910 ןיא ןבעגעגסיורַא
 רָאי ןבלעז ןיא טָאה ווָאװל ןיא ןוא ,"ונירוענ ימי; ןעמָאנ ןטימ תירבע
 תירבע ןיא טפירש-שדוח עשיטסינויצ ַא לעגיז ילתפנ ןבעגעגסיורַא
 רָאטקַאדער ןעוועג רעקָאל לרעב זיא 1914--1911 ןופ ."ריעצה ירבעה;
 -רַא רעשידיא רעד, (עטכער) גנוגעווַאב-ןויצ-ילעוּפ רעד ןופ ןַאגרָא ןופ
 ."רעטייב

 רעיינ רעד

 ןעורָאנ
 בא יב יי =

 טאלב;אפ
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 ןוא קידנשירפּפָא ,יינ סָאװטע/ ווָאװל ןיא ןענישרעד זיא 1912 ןיא
 רעד ןיא ןרָאװעג טנכיײצַאב זיא סָאד יװ) ?לכיימש סױרַא טפור סָאװ
 -שדוח ןשיריטַאס ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא (טייצ רענעי וצ עמַאלקער
 עלַא יּפלכ עריטַאס; :ָאטָאמ ןטימ ,"םינּפ-תוזע רעד; שידיי ןיא לַאנרושז
 "פיונוצ ךיז ןבָאה לַאנרושז-שדוח ןקיזָאד ןיא .*!טרעװ סָאד ןענעז סָאװ
 ,סרעבָאהביל-ערה ןושל ,ןדיי עקידלטעטש, ערעדנַא ןשיווצ טלמַאזעג
 -- ?סרעגָאזנײרַא ןוא סרעבָאה תונמחר ,סרעכוז-קדצ ,סרעניגרַאפ טשינ
 1912 ןיא .רענעייל ןעיצניײירַא ידכ ןרָאװעג טרימַאלקער זיא סָאד יו
 טַאלבנכָאװ לַאנָאיצַאנ-זעיגילער ַא ןענישרעד ווָאװל ןיא זיא (1917 זיב)
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"לוק תב/; (ךָאװ ַא לָאמ ייווצ וליפא לָאמטּפָא ןוא)
 עניײמעגלַא ןַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1913 ןיא .רעגילעז .ד ןופ
 ,"טַאלבנעטנַאסערעטניא עשידיא סָאד , גנוטייצנכָאװ עשיטסינויצדָארּפ ןוא
 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ 1914 ןיא ןסָאלשעג)
 ןיא .(דנַאלסור ןשירַאצ ןטימ דנַאלשטיײיד ןוא ןרַאגנוא---ךיירטסע ןשיווצ

 טעמַאס ןועמש

 שיסקָאדָאטרָא ןַא ךיוא ווָאװל ןיא ןבעגעגסױרַא רעגילעז .ד טָאה 3
 עגַאליײב ַא יװ טיײצ עסיוועג ַא ןענישרעד זַיא סָאװ ,"הנבי, טַאלבנכָאװ
 -סיורַא טָאה "תודחאתה; גנוגעווַאב ןויצ-ילעוּפ יד ."לארשי לוק תב, וצ
 רעלעה יבצ ר"ד .?"סָאװרַאפ, ןעמָאנ ןטימ שידַיי ןיא ןַאגרָא ןַא ןבעגעג
 .ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא ןעוועג טייצ רענייז זיא

 סָאד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ןענעז המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ
 סָאד ,ריּפַאּפ ןיא לגנַאמ) םימעט ענעדישרַאפ בילוצ סעיצַאקילבוּפ בור
 ,רעביירש-סגנוטייצ ןוא ןרָאטקַאדער יז ןשיװצ ,ןדיײ-ןסַאמ ןופ ןיײגקעװַא
 ןבָאה סָאװ ,סעזַאב עשירעטילימ יד וצ רעדָא ןטנָארּפ-המחלמ יד וצ
 ,ןעגנוטייצ ערעיײז ןענישרעד ןענעז סע +װ רעטרע יד ןופ טייוו ןענופעג ךיז
 -עפָארּפ עקיטייז, טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז טייל-רעטילימ רַאפ טָאברַאפ
 המחלמ רעד ןופ גנַאג ןיא ןענעז עיצילַאג-חרזמ ןופ ןלייט .(.לג.ד.א "סעיס
 ךָאנרעד ןוא רעשיסור רעד וצ טפַאשרעה רעשיכיירטסע רעד ןופ רעבירַא
 ןיא) ןלַאפעגרעדנַאנופ ךיז זיא ןרַאגנוא-ךיירטסע זיב ,ךיירטסע וצ רעדיוו
 עקיטולב ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה עיצילַאג-חרזמ ןופ חטש ןפיוא ןוא (8
 גנובערטש רעקיטייזנגעק רעד ןיא ,רעניַארקוא ןוא ןקַאילָאּפ ןשיווצ ןפמַאק
 עקיטולב עקיזָאד יד .טײקיגנעהּפָאמוא רעַייז ןקיטסעפרַאפ ןוא ןפַאש וצ
 ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד ךיוא זיא טַאטלוזער רעייז ןיא סָאװ) ןטכַאלש
 -יטנַא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סע ןוא ווָאװל ןופ ןדיי יד ףיא סָארגָאּפ
 ךיז ןבָאה ,(עיצילַאג ןופ טעטש ענעדישרַאפ ןיא ןסעצסקע עשידיי
 קידנעטשלופ ןבָאה עכלעוו ,ןקַאילָאּפ יד ןופ גיז ןטימ טקידנערַאפ
 -חרזמ ןסָאלשעגנָא ןוא דנַאטשפיוא ןשיניַארקוא םעד טרידיווקיל
 -חרזמ) *ַאקסלָאּפָאלַאמ ַאינדָאכסוו; ןעמָאנ ןטימ ןליוּפ םעיינ םוצ עיצילַאג
 עלַא עקיזָאד יד .רבע ןיא "עיצילַאג-חרזמ, ןופ טרָא ןפיוא ,(ןליוּפנײלק
 עשידיי ענעדישרַאפ יד ןופ גנולקיװטנַא רעה טרעטשעג ןבָאה ןשינעעשעג
 ןעמוקעג זיא עסערּפ עשידיי יד .עיצילַאג-חרזמ ןיא סעיצַאקיילבוּפ
 -רופלַאב רעד טימ רעטעּפש טילבעגרעדנַאנופ קרַאטש ךיז ןוא ךיז וצ
 -ילַאג ןשיװצ םזינויצ ןופ העּפשה רעסיורג רעד טימ ןוא עיצַארַאלקעד
 -סױרַא ריעצה רמושה ןופ גנוגעווַאב יד טָאה 1918 ןיא .םוטנדיי רענַאיצ
 -נָאק טָאה רעכלעוו ,"רמושה; ןעמָאנ ןטימ ןַאגרָא ריא ווָאװל ןיא ןבעגעג
 .טנגוי עשידיי עלַאנָאיצַאנ עקיטרַאנדישרַאפ ַא ךיז םודַא טרירטנעצ

 לטיּפַאק-ןפוד-אצוי ַא

 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא הפוקת-ןשיווצ עסיוועג ַא ןעוועג
 יואר זיא ןוא תובישח רעסיורג ןופ זיא סָאװ ,עיצילַאג-חרזמ ןיא עסערּפ
 ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק-ןפוד-אצוי ַא יװ ןרעװ וצ טקרעמעגּפָא
 -עג זיא רעטנעצ ריא ןיא סָאװ ןוא ,עיצילַאג ןיא עסערּפ רעשידיי רעד
 רעד .טַאלבנענעט .א.מ טסילַאנרושז רעשידיי רעטנַאקַאב רעד ןענַאטש
 ןופ טפַאשרעה רעקילײװטײצ רעד טימ ןדנוברַאפ זיא לטיּפַאק רעקיזָאד
 .עיצילַאג-חרזמ ןופ לייט ַא ןיא רעניַארקוא יד

 -סױרַא טַאלבנענעט .א.מ טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ךָאנ
 םעד וצ ,ןכָאװ ייווצ עדעי בור סָאד ,תירבע ןיא סעגַאליײב עקינייא ןבעגעג
 ץלַא ןרָאװעג הגרדהב ןענעז סעגַאלײב עקיזָאד יד רעבָא ,"טַאלבגָאט;



 עיצילַאג -חרזמ ןיא עסערפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ

 -יליבָאמ ןענעז סָאװ ,רעביירש ןיא לגנַאמ ןבילוצ סרעדנוזַאב ,רעקינייװ
 רענעי וצ זיא גרעבנירג יבצ ירוא ךיוא) רעטילימ ןיא ןרָאװעג טריז
 רעכיירטסע יד ןעוו .(רעטילימ ןשיכיירטסע ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ טייצ
 טָאה 1916 ןיא טפַאשרעה רעשיסור רעד ןופ ווָאװל טיײרפַאב ןבָאה
 םעד ןריגַאדער ןופ טעברַא רעד ןיא טנַאּפשעגניײא ךיז טַאלבנענעט
 ןיא הקספה ַא ךָאנ ןעניישרעד ןייז טײנַאב טָאה סָאװ) ?טַאלבגָאט;
 ןָאטעגנָא קידנעייז ךָאנ ,(טפַאשרעה רעשיסור רעד ןופ ןרָאי יד ןופ ךשמ
 סרעדנוזַאב זיא םיא טימ ןעמַאזוצ .רידנומ ןשירעטילימ ןשיכיירטסע ןיא
 עקיזָאד יד .סלעקיב יבצ ךירנעה ר"ד טיצ רענעי וצ קיטעט ןעוװעג
 לַאפרעדנַאנופ ןזיב טרעיודעג טָאה טַאלבנענעט .א.מ ןופ טייקיטעט
 ליפ טימ טעברַאעג ןבָאה םיא טימ ןעמַאזוצ .ןרַאגנוא---ךיירטסע ןופ
 רעד ,סרעביירש-הלכשה עטנַאקַאב יד ןופ ,זעלנייוו לארשי תוריסמ
 -ויצ רעד ,סעקרָאק םהרבא טסינויצ רעשיטסַאיווטנע ןוא טסימָאנָאקע
 .ערעדנַא ןוא יקסוועליגוד ר"ד טסירוי רעשיטסינ

 יד ןבָאה (1918 ןופ טפלעה רעטייוצ רעד ןיא) טייצ רענעי וצ
 סָאװ ,םיגיהנמ עשיטסינויצ יד ןוא ןטַאלבנענעט טריטסערַא ןקַאילָאּפ
 ,עסערּפ רעשיטסינויצ רעשידיי רעד ןופ רעציטש יד ןעוועג ךיוא ןענעז
 ,ךיירטשנעטָאר לשיפ ר"ד ,ןײטשרעמָאז לימע ר"ד ,ךייר ןָאעל ר"ד יו
 יד ןפור ןלעװ יז, זַא ,ששח ןבילוצ ,ןירַאמזָאר .א ר"ד ןוא לעגניר ר"ד
 ןעמ ןוא "ןקַאילָאּפ יד ןגעק סעיצקַא עוויטַאקָאװָארּפ עכעלטנייפ וצ ןדיי
 1918 רעבמעצעד ןופ ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןטלַאהעג ייז טָאה
 -םולש יד ןרָאװעג טנפערעד זיא'ס ןעוו .1919 רַאורבעפ ףוס זיב
 יד ןענַאטשעג ךיוא זיא גנונעדרָא-גָאט ןפיוא ןעוו ,זירַאּפ ןיא ץנערעפנָאק
 -שילױוּפ רעד וצ ןדיי רענַאיצילַאג יד ןופ גנולעטש רעד ןופ עגַארכ
 ערעדנַא .ןרָאװעג טיײרפַאב ייז ןופ לייט ַא זיא ,תקולחמ רעשיניארקוא
 .רעטעּפש טייצ עגנַאל ַא ןרָאװעג טיײרפַאב ןענעז

 תוחילש רעשידיי רעדנעגנירד ַא ןיא ןרָאפעגסױרַא זיא טַאלבנענעט
 ןטימ ןענעקַאב וצ ךיז ידכ ,םָארגָאּפ ןכָאנ (דנַאלסור) ווָארוקסָארּפ ןייק
 ןגעוו יד ףיוא ןטייקירעווש יד בילוצ .ןָאיַאר םענעי ןיא ןדיי יד ןופ בצמ
 ךיז טָאה ,ןעגנַאגרעד טינ רע זיא ןעלטימ-עיצַאקינומָאק ןיא לגנַאמ ןוא
 רעסיורג רעד ןיא ןרָאפעגסױרַא טרָאד ןופ ןוא ןיוו ןייק טרעקעגקירוצ
 רעסיוועג ַא ןופ ךשמ ןיא זיא עכלעוו ,ווָאװַאלסינַאטס טָאטש רענַאיצילַאג
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 -יטנַא) רעשיניַארקוא רעקילייװטיײצ רעד ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג טייצ
 -גָאט, ןופ עגַאלפיוא עיינ ַא ןבעגסױרַא טרָאד ידכ ,טפַאשרעה (רעשיליוּפ
 ןפורעג יז ןבָאה רעניארקוא יד יװ ,רעדָא) ווָאװַאלסינַאטס ןיא .?טַאלב
 רעלַאנָאיצַאנ רעשידײײ; רעד ןסעזעג טייצ רענעי וצ זיא (ווַאלסינַאטס
 גנודליב סטַאלבנענעט .?עניַארקוא-ברעמ -- עיצילַאג-חרזמ ןופ טעטימָאק
 ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ םִיא זיא'ס ןוא תירבע ןוא שטייד ןיא ןעוועג זיא
 ןענישרעד זיא (רעשיניַארקואדָארּפ) "טַאלבגַאט, רעד .ןלוּפ ןיא ןציז סָאד
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ךיוא טייצ עסיוועג ַא 1919 יַאמ זיב ץרעמ ןופ
 רעטילימ ןשיליוּפ ןופ תוחוכ יד .קייר קחצי ןוא לארשי רעדירב יד ןופ

 גיטסַארּפ השמ
 רַאטקַאדער

 (ןעגרָאמ רעד) "טַאלבגָאט,, ןופ

 -רעבירַא זיא גנוטייצ יד ןוא ווָאװַאלסינַאטס ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה
 .ךיירטסע םעיינ ןופ טָאטשטּפיױה יד ,ןיוו ןייק ןרָאװעג טריפעג

 זיא ,ןקַאילָאּפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ווָאװל ןיא
 .ץישַאװ .ּפ ר"ד טימ שארב ,"טַאלבגָאט; רעד ןענישרעד טייצ רענעי וצ
 ןיא סָאװ ,גיטסָארּפ השמ עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא טָאה םיא ךָאנ
 טוט ןייז ךָאנ ןוא ,טילבעגרעדנַאנופ ךיז גנוטיײצ יד טָאה געט ענייז
 בילטָאג םולש ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא גנוטייצ יד ןריגַאדער סָאד זיא
 רעד ןיא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג ,הידידי םולש טנייה)
 .(ביבא-לת ןיא "רעירוק-יניווָאנ, ךַארּפש רעשיליופ

 ןלוּפ ןטײרפַאב ןיא

 ןוא טיײקיטעט ;עיציזָאּפ רעד ףייוא ןלעטשּפָא ךיז ןלעוװ רימ רעדייא
 ןופ ןעגנוטַײצגָאט עשידיי עלַארטנעצ ייוצ יד ןופ העּפשה רעקיזיר
 ןוא ("ןעגרָאמ,) ?טַאלבגָאט , (האוש רעד זיב) םוטנדיי רענַאיצילַאג-חרזמ
 עשידיי ענעדישרַאפ יד ןצרוק ןיא ןעגנערב ָאד רימ ןלעװ ,?ַאליװכ,
 -חרזמ ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,סעיצַאקילבוּפ .עשיטסילַאנרושז

 שױ
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 רעד וצ זיב ןוא ןליוּפ עיינ סָאד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע טניז עיצילַאג
 רעד ןופ גנוטכינרַאפ רעלַאטָאט רעד וצ טריפרעד טָאה סָאװ ,האוש
 .עסערּפ רעשידיי

 עשידיי יד; גנוטייצנכָאװ ַא ירטס ןיא ןענישרעד זיא 1919 ןיא
 ןקיטולב םעד ןיא טעטילַארטיײנ וצ ןפורעג טָאה עכלעוו ,"עמיטש סקלָאפ
 ןבעגעגסױרַא רענוטרַאה .מ טָאה 1919 ןיא .ךוסכס ןשיניַארקוא-שיליוּפ
 ."ונמרכ, ןעמָאנ ןטימ תירבע ןיא גנוטיײצנכָאװ עשיטסינויצ ַא ווָאװל ןיא
 רעגרעבמעל, יד שידיי ןיא ווָאװל ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה ןיטַאהָאר םייח
 סָאד;) "עיקסווָאדישז עשטישז; :שילױּפ ןיא ןוא ?גנוטייצגָאט עשידיא
 -שדוח עשיטסינויצ ַא ןבעגעגסױרַא טָאה קורק ןָאעל ןוא ("ןבעל עשידיי
 רענוַאה בד ר"ד טָאה 1920 ןיא ."הפוצה; ןעמָאנ ןטימ תירבע ןיא טפירש
 רעד ,לארשי-ץרא ןיא ןלױּפ ןופ לוסנָאק ןעוועג רעטעּפש זיא רעכלעוו)
 *שדוח ַא ווָאװל ןיא ןבעגעגסױרַא ,(רענזוַאה ןועדג טַאקָאװדַא ןופ רעטָאפ
 ןופ ךשמ ןיא ןוא 1927 ןופ ."ףסאמה, ןעמָאנ ןטימ תירבע ןיא טפירש
 גנוטייצנכָאװ עשיטסילַאיצָאס ַא ןענישרעד ווָאװל ןיא זיא רָאי עקינייא
 גנוגעווַאב-ץולחה יד טָאה רָאי ןבלעזמעד ."עמיטש רעטַײברַא; שידִיי ןיא
 ןַאגרָא ריא תירבע ןיא (טייצ וצ טייצ ןופ) ווָאװל ןיא ןבעגעגסױרַא
 ןופ ."דוי רעלשימערּפ, רעד ןענישרעד זיא לשימעשּפ ןיא ."וננותע;
 ןוא קלָאפ, שידיי ןיא טפירש יד ןענישרעד ווָאװל ןיא זיא רָאי ןבלעז
 .?דנַאל

 .הינודרווו
 תימלועה "הינודרוג 'תסה לש הנוילעה הגהנהה "ע ל"ז

 יש

 'א רפסמ - בובל

 -רַאפ ןיא סעיצַאקילבוּפ עשידיי רַאפ רָאי-הכרב ַא ןעוועג זיא 6
 טַאלבנכָאװ-ייװצ ַא שידיי ןיא ןענישרעד זיא ווָאװל ןיא .ןכַארּפש ענעדיש
 -ָאיסעּפָארּפ ערעייז ןקידייטרַאפ ןוא ןדיי ןשיוװצ הכאלמ יד ןריוויטלוק וצ
 -רעד ךיוא ןענעז טרָאד ."הכאלמ לעב רעד, םינינע עלעיצרעמָאק ,עלענ
 1926 ןיא .טפירש עלַאנָאיצַאנ ַא יו (תירבע ןיא) "הווחא-יסרטנוק, ןעניש
 ןוא גנוטלַאהרעטנוא רַאפ טפירש עשידיי ַא והָאוװל ןיא ןענישרעד זיא
 רעד, גנוטייצגָאט רעגרעבמעל רעד וצ ךעלבָאגוצ ."ץל רעד, עריטַאס
 ,("טַאלבגָאט רעגרעבמעל ,, ןופ ךשמה ַא יו ןעמוקעג זיא סָאװ) ?ןעגרָאמ
 רעד, ןופ עגַאלפױא-ץניװָארּפ ַא וָאװַאלסינַאטס ןיא ןענישרעד זיא
 ."ןעגרָאמ

 -ַאקילבוּפ עשידיי ןיא רַאבטכורפ ןעוועג זיא 1927 רָאי סָאד ךיוא
 ןיא ןבעגעגסױרַא רָאי ןבלעז ןיא טָאה שוברעדעפ ןועמש ר"ד :סעיצ

 טעמַאס ןשמש

 שיליוּפ ןיא ןענישרעד זיא ווָאװל ןיא ."לאירא, טפירש-שדוח יד ווָאװל

 -עלטפַאשלעזעג) ":נשטעלָאּפס דנָאלגעשּפ, טפירש-שדוה עניײמעגלַא ןַא
 ןעגנוטַײצנכָאװ יד ןענישרעד ןענעז שידיי ןיא ןוא ("טכיזרעביא רעכ
 סע .(עיגילער) "רעטעלב עשידייא ןוא !טַאלבנכָאװ רעגרעבמעל,
 רעד, גנוטלַאהרעטנוא רַאפ שידיי ןיא טַאלבנכָאװ ַא ןענישרעד ךיוא זיא
 טנָאמרעד ןעמ ןעוו ןוא ןצרַאה ןפיוא רעטיב ןדיי םעד זיא סע ןעוו) ?ןלטב
 ןעמ טלציו -- ןייז ךעליירפ ןסייהעג טָאה םכילע םולש זַא ךיז
 וװָאװל ןיא ןבעגעגסױרַא 1927 ןיא טָאה "הינודרוג, גנוגעװַאב יד .("ךיז
 א צה לעוּפה; טַאלבנכָאװ ןקידלארש י-ץרא ןטימ טעברַאנעמַאזוצ ןיא)
 געװַאב-"יחרזמ, יד ."ריעצה; ןעמָאנ ןטימ תירבע ןיא טפירש-שדוח ַא
 אר ןיא ןַאגרָא ןַא (טייצ וצ טייצ ןופ) ןבעגעגסױרַא רָאי ןבלעז ןיא טָאה
 ןבָאה ןדיי יד ןשיװצ ןזיירק-רעלדנעהניילק יד ."יחרזמה; ןעמָאנ ןטימ
 ?"רעלדנעהניילק רעד; ןעמָאנ ןטימ שידִיי ןיא טַאלבנכָאװ ַא ןבעגעגסױרַא
 רעטנוא) טַאלבנכָאװ זעיגילער ַא ןענישרעד 1927 ןיא זיא ײמָאלָאק ןיא
 ןענישרעד זיא 1929 ןיא ."טרָאװ רעזנוא, (לארשי תדוגא ןופ העּפשה רעד
 העּפשה רעד רעטנוא ,"הנבי, טַאלבנכָאװ זעיגילער ַא ווָאװל ןיא ךיוא
 -שדוח ענײמעגלַא יד ןענישרעד זיא רָאי ןבלעזמעד .לארשי תדוגא ןופ
 וענישרעד ךיוא זיא סע .("ךורברעביא;,) *םָאלעשּפ, שילױּפ ןיא טפירש
 -ס:ינָאיס ַאנּובירט, ןעמָאנ ןטימ שילוּפ ןיא טפירש-שדוח עשיטסינויצ ַא
 עשיטסינויצ יד טָאה 1921 ןיא .("ענובירט עשיטסינויצ,) *ַאנשטיט
 ןעוועג זיא גיהנמ רעקיטסַײג רַיא סָאװ) ?הינודרוג, גנוגעווַאב-רעטעברַא
 -רוגק ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ ַא ווָאװל ןיא ןבעגעגסיורַא (ןָאדרָאג .ד .א
 ַא ןופ ךשמ ןיא זיא ריא ןופ שארב סָאװ ,גנוגעווַאב יד --- ?הינוד
 ,(רעקינַאיבול) ןובל סחנּפ ןָאטעגפיוא ליפ ןוא ןענַאטשעג טייצ רערעגנעל
 ןיא ןוא ?ףמַאק רעד, גנוטייצ יד שידיי ןיא ןענישרעד זיא 1922 ןיא
 רָאי ןבלעזמעד טָאה טנגוי עשיטסינויצ יד ."םילע; גנוטייצ יד תירבע
 גנוגעווַאב עשיטסינָאיזיװער יד ךיוא ."רעונה, טפירש יד ןבעגעגסױרַא
 טינ רעבָא ,ןענַאגרָא עקינייא ןבעגעגסיורַא ןבָאה ר"תיב גנוגעװַאב יד ןוא
 לשימ; ןַאגרָא רעשיליוּפ רעד ןענישרעד זיא 1933 ןיא .עכעלגעט ןייק
 װָאװל ןיא ןענישרעד זיא 1935 ןיא .("טַאט ןוא קנַאדעג;) "ןישט יא
 ןענישרעד ןענעז 1927 ןיא ."טעברַא ןוא קלָאפ, שידיי ןיא ןוא ?הפוצה,
 -ויצ יד ,("ליצ רעד.) "לעצ; שילױּפ ןיא ןעגנוטיײצנכָאװ יד ווָאװל ןיא
 -גכָאװ יד ןוא "ךָאװ עשיטסינויצ יד, שידיי ןיא גנוטייצנכָאװ עשיטסינ
 .?טרָאװ עיירפ סָאד, גנוטייצ

 ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ לעוװש ןפיוא ,1939 ןיא ךָאנ
 ןגָארטעגרעבירַא ךיוא ךיז טָאה העּפשה עשיטימעסיטנַא-שיצַאנ יד
 עשידיי עקינייא ןענישרעד ןענעז --- ,עיצילַאג ךעלסילשנייא ,ןליוּפ ןייק
 ידָאלמ , שילױּפ ןיא ווָאװל ןיא ייז ןשיוװצ ,סעיצַאקילבוּפ עשיטסילַאנרושז
 ןיא) ײמָאלָאק ןיא ."ךָאװ יד, שידיי ןיא ןוא ('טַאט עגנוי יד,) "ןישט
 'ונלהא, (תירבע ןיא) ווָאװל ןיא רעדיוװ ןוא ,"טַאלבסקלָאפ; סָאד (שידיי
 ןוא גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד רַאפ ."רעטעלב-הווחא, ׂשידִיי ןיא ןוא
 רעשידיי רעד ןופ בור סָאד זיא ,לארשי ןייק גנוגעווַאב-הילע רעד רַאפ
 רעקידעבעל ַא ןוא ןעלנָא רעטסעפ ַא ןעוועג עיצילַאג-חרזמ ןיא עסערּפ
 ,עכלעזַא ךיוא ןעוועג ןענעז ןעגנוטייצ עשידיי יד ןשיװצ םגה .,לַאװק



 עיצילַאג-חרזמ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ

 ,לארשי ןיק הילע יד טריגענ ןוא םזינויצ םעד טפמעקַאב ןבָאה סָאװ
 בָאגוצ ןיא ,"לארשי תדוגא; ןופ ןוא "דנוב ,, ןופ עסערּפ יד סרעדנוזַאב
 ןיא ןענישרעד רקיעב זיא סָאװ ,ןדיי עטרילימיסַא יד ןופ עסערּפ רעד וצ
 .שיליוּפ

 "טַאלבגָאט;

 וצ) ווָאװל ןיא ?טַאלבגָאט; גנוטיצ עכעלגעט יד ןדנירג סָאד
 העש רעד ןופ שינעפרעדַאב ַא ןעוועג זיא ,(גרעבמעל -- טייצ רענעי
 ןענעז טייצ רענעי וצ זיב לייוו ,טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ בייהנָא םוצ
 ןוא שילױוּפ ,תירבע ,שידיי ןיא ןטפירשטייצ ענעדישרַאפ ןענישרעד
 גנולצרָאװרַאפ רעפיט ַא ןָא ןוא דוסי ןשימָאנָאקע ןטסעפ ַא ןָא ,שטייד

 ךַארּפש עכעלגעטיגָאט רעייז סָאװ .עיצילַאג-חרזמ ןופ ןדיי יד ןשיװצ
 .שידיי ןעוועג טייהרעמ רעקידנרידיצעד רעד ןיא זיא

 -שישּפ; ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ יד טָאה תמא ןַא סָאװ
 רעד ןיא לָאר עקיטכיוו-גונעג ַא טריפעגסיוא ("טפנוקוצ יד,) !שטשָאל
 רעביירש ןוא ןרָאטקַאדער עריא וצ ןעוו ,עיצַאמרָאפניא רעלַאנָאיצַאנ שידיי
 ,רעליש המלש :"גנורעלקפיוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןבייל, יד טרעהעג ןבָאה
 ,סעקרָאק םהרבא ,ןַאבַאלַאב ריאמ ,דנַאטש ףלָאדַא ,רעּפיצ ןושרג ר"ד
 ךַארּפש עשילױּפ יד טשרעהַאב טוג ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא ןוא ץלַאמ דוד
 -סיוא ןשיטסילַאנרושז ןסיורג ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז ןבָאה ןוא
 יד ןקידירפַאב וצ ידכ גונעג ןעװעג טינ זיא סָאד רעבָא ,חוכ-קורד
 ןענעז טייצ רעבלעז רעד וצ .הכרעמ-סגנורעלקפיוא ענעטסָאמרַאפ-טיירב
 ,"רעקעוו רעד, ןוא "למרכ; :יװ ,ןטפירשטייצ ערעדנַא ךיוא ןענישרעד
 רָאזנעצ רעד .ןטייקירעוװש-רוזנעצ ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו
 רעד ךרוד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא סָאװ ,עסערּפ רעשידיי רעד רַאפ
 יד רַאפ רערעל ַא ןעװעג ווָאװל ןיא זיא ,גנוריגער רעשיכיירטסע
 טגעלפ רע .סנירג הנוי ןעמָאנ ןטימ ,לוש ַא ןיא "השמ תד ןופ םידומיל;
 עשידיי בור סָאד זַא ,"תוכלמ, רַאפ ןגָאלקַאב וצ ךיז ןייז גהונ ךיז
 -לַאנָאיצַאנ רעייז ןופ רקיע רעד יװ םזינויצ םוצ טגיונעג ןענעז ןעגנוטייצ
 טינ ןוא ךעלטניירפ טינ ייז ןענעז, רעבירעד ןוא גנובערטש רעשידיי
 גנוריגער רעד יּפלכ גנוגייצרעביא רעכעלרעגריב רעייז ןיא יירטעג
 טקידלושַאב ךעלטנפע וליפא סנירג טָאה לָאמניײא ."ודוה םורי רסיק ןופ
 םירמאמ עשיטסַאיזוטנע ןייק טינ ןקורד ייז סָאװ ןעגנוטייצ עקיזָאד יד
 םורי ןטשרע םעד ףעזָאי ץנַארפ רסיק, ןופ גָאטסטרובעג םעד דובכל
 ."רעדילגטימ-החּפשמ עטלעטשעגכיוה ענייז ןוא ודוה

 ר"ד ,םוטנדיי רענַאיצילַאג-חרזמ ןופ גיהנמ רעשיטסינויצ רעד
 ןדנירג וצ קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טרָאפ רעבָא טָאה ,רעּפיצ ןושרג
 גנוזָאל רעד טימ ,רעדייר-שידיי ןסַאמ יד רַאפ גנוטייצ עשידיי עסיורג ַא
 טינ ,"סגעיורעטנוא הנידמ עשידיי יד זיא םזינויצ רעד, :לצרעה ןופ
 יַאג רעד ףיוא טייקיטעט עלַאנָאיצַאנ-שידיי עכעלרעניא יד קידנריגענ
 יד ןרעבָארעד, :גנוזָאל יד ךעלסילשנייא ,סַאג רעשידיי רענַאיציל
 יד ןיא ןוא תסנכ-יתב יד ןיא העּפשה יד ןטײרּפשסױא ןוא תוליהק
 טָאה 1901 לירּפַא ןט-230 םעד ."סעיצוטיטסניא עשידיי ענעדישרַאפ

 א רעדנירג םוצ טעדנעװעג ךיז רעריב ןבואר ר"ד
 ַא טימ ,לצרעה רָאדָאעט ר"ד ,גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ
 גנוטייצ עשיטסינויצ עכעלגעט ַא ןדנירג רַאפ עציטש ןייז ןבעג לָאז רע
 וצ םעט ןייק טינ טָאה גנוניימ ןייז טול לייוו ,שידיי ןיא עיצילַאג ןִיא
 ד תויה, ("דיכסוװ,) שיליוּפ ןיא ןַאגרָא ןשיטסינויצ ַא זיולב ןטלַאה
 ."ןלַאפעגכרוד קידנעטשלופ זיא ןדיי יד ןופ עיצַאזינָאלָאּפ

 ,1904 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "טַאלבגָאט, רעגרעבמעל רעד
 -ניא עשידיי יד ןופ ךַאװ רעד ףיוא ץלָאטש ןוא טסעפ ןייטש וצ, ידכ
 ןסיורד ןיא םיאנש עקיטולב ערעזדנוא טימ קידנפמעק ,ןסערעט

 סעלטשטה קירנטה ר"יד

 "ַאליווכ , ןופ רַאטקַאדער

 ןיא קנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ-שידיי םעד ןעניד וצ ךיוא יװ ,קינייוװעניא ןוא
 יד ןופ ענייא ."עיצילַאג ןופ ןדיי יד ןופ ןַאגרָא ןַא ןייז וצ ןוא עיצילַאג
 ןייז ןלעװ רימ; :ןעװעג זיא גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ ןעגנוזָאל
 -יירגרעד ענייז ןופ ,תוחמש ענייז ןוא לארשי ןופ תורצ יד ןופ ןַאגרָא ןַא
 .?ןלַאפכרוד ןוא ןעגנוכ

 השמ טרעהעג ןבָאה רעטעברַאטימ-טּפיוה ןוא ןרָאטקַאדער יד וצ

 ןַאגרָא ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג ךָאנרעד זיא רעכלעוו) ןַאמניילק

 זיא רעכלעוו) גיטסָארפ השמ ,("םלועה, גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ
 ריא ןוא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער ןעװעג ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא
 ןהָאפ ןבואר ,(הידידי םולש טנייה) ,בילטָאג םולש .(חוכ רעקידרקיע
 ףסוי ,רעלזניא ר"ד ,ךײרטשנעטָאר .פ ר"ד ,ןַאמזיוה רעדנַאסקעלַא ר"ד
 ,סלעקיב יבצ ר"ד ,םוַאבנענעט .י ר"ד ,טַאלבנענעט .א .מ ,קלַאפ
 -רעב ר"ד ,קַארָאמש לימע ר"ד ,זעלנייו לארשי ,ןייטשנעזייא ןָאעל
 ,רעבמיא .י .ש ,דלעפטָאר ףלָאדַא ר"ד ,רעביירש ר"ד ,רענזוַאה דרַאנ
 .פ.ז ,סרוקיירד עלעבייל ,גרעבסניג ןויצ-ןב ,ןירגנרָאק ּפיליפ ר"ד
 םלעזנַא ר"ד ,רעװָאסָאק ,רעװָאקטיװ לשיפ ,לעגיּפש לאוי ,ןייטשלעקניפ
 .ץישַאװ .פ ר"ד ןוא ןַאמניילק
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 רעביירש רעשידיי רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעדַאב םושרג
 ןשיטקַארּפ םעד ןבױהעגסױרַא טָאה ,עיצילַאג ןיא טסילַאנרושז ןוא
 גַאלשרָאפ ןייז ."ךמע; רַאפ "טַאלבגָאט, םעד ןבעגוצסױרַא גַאלשרָאפ

 ,םיא ןָא רעבָא ,(1904 לירּפַא ןיא) ןרָאװעג טריזילַאער תמא ןַא סָאװ זיא

 קידנעטש ףיוא טרירגימע ןוא עיצילַאג טזָאלרַאפ רע טָאה ןשיווצניא לייוו

 טימ ןַאמניילק השמ טריגַאדער טשרעוצ טָאה גנוטייצ יד .עקירעמַא ןייק

 גנוריגַאדער ןייז רעבָא ,טנַאלַאט ןשיטסיצילבוּפ-שיטסילַאנרושז ןסיורג ַא

 -קַאדער ערעדנַא ןעמוקעג ןענעז טרָא ןייז ףיוא .טרעיודעג טינ גנַאל טָאה

 יד זיב (ןרָאװעג טנָאמרעד ןביוא ןענעז ןעמענ ערעייז סָאװ) ןרָאט

 רעכעלריטַאנ רעד, טנעה ענייז ןיא ןעמונעגרעביא טָאה גנוריגַאדער
 (םיא ןגעוו טגָאזעג טָאה ןעמ יװ) "םירבא ח"מר עלַא ןיא רָאטקַאדער
 ,וועיקלושז טָאטש רענַאיצילַאג רעד ןיא רענעריובעג ַא) ,גיטסָארּפ השמ
 -עגסיוא טָאה רעכלעוו ,(ווָאװל ןיא ליבַאטס טצעזַאב ךיז טָאה רעכלעוו
 .גנוטייצ רעד ףיוא לּפמעטש ןייז טסערּפ
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 עטשרע יד ןיא זיא "טַאלבגָאט, ןופ בצמ רעכעלטפַאשטריװ רעד
 .םויק םצע ןייז רַאפ טפמעקעג טָאה רע ןוא רערעװש ַא ןעוועג ןרָאי
 .גנוטייצ ַא ןפיוק וצ טניוװעג ןעוװעג זיא רענעיילילהק רעשידיי רעד
 וליפא ןוא ,טינ --- ןגרָאמ ןוא ,ָאי --- טנייה .?טלָאװרַאפ ךיז טָאה םיא, ןעוו
 ןוא ,גנוטייצ רערעדנַא רעדָא רעד יבגל םעט ןייז טייצ וצ טייצ ןופ ןשיוט
 ןפיוק וצ רָאנ טינ ןפורעג םיא ןוא "?טַאלבגָאט; רעד ןעמוקעג זיא ָאד
 .ךעלרעי רעדָא ךעלשדוח ןרינָאבַא וליפא רָאנ ,ליבַאטס גנוטייצ יד
 -יטשרעטנוא עלעיסנַאניפ יד ךיוא .ליפ טינ טיירג ןעוועג ןענעז םעד וצ
 4 ה"ד) 1908 ןיא .רענעלק ןוא רענעלק ץלַא ןרָאװעג ןענעז ןעגנוצ
 ױזַא ןרָאװעג "טַאלבגָאט, ןופ בצמ רעד זיא (ןעניישרעד ןייז ךָאנ רָאי
 ףסילש וצ םיא גַאלשרָאפ רעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא'ס זַא ,ברַאה
 ףליהוצ ןעמוקעג זיא ,לעגניר לאכימ ר"ד ןקסע רעשיטסינויצ רעד רעבָא
 זיא'ס זיב ןעניישרעד ריא ןעװעג ךישממ טָאה עכלעוו ,גנוטייצ רעד
 ךורבסיוא ןטימ גנוניישרעד עלַאמרָאנ ריא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא רעדיוו
 ןבָאה ןסור יד יװ םעדכָאנ ,1914 ןיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ
 .עיצילַאג ןעמונרַאפ

 ןייק ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו ,רעטעברַאטימ עריא ןופ עקינייא

 רעגרעבמעל ַא/ טרָאד ןבעגוצסיורַא ווװורּפ ַא טכַאמעג ןבָאה ,ןיוו

 טעמַאס ןועמש

 םיטילּפ עשידִיי רעטנזיוט יד זַא ,גנונעפָאה רעד ןיא "ןיוו חסונ טַאלבגָאט
 גנונעפָאה עקיזָאד יד רעבָא ,ןענעייל ליבַאטס םיא ןלעװ עיצילַאג ןופ
 .ןרָאװעג טריזילַאער ּפַאנק זיא

 םוקקירוצ ןטימ ןוא ןסור יד ןופ טירטקירוצ ןטימ ,1915 ינוי ןיא
 ןייז טיינַאב ?טַאלבגָאט; רעד טָאה ,עיצילַאג ןיא רעכיירטסע יד ןופ
 ,ןרָאװעג בורח זייוולייט זיא סָאװ ,יירעקורד ַא ןיא) ווָאװל ןיא ןעניישרעד
 -סיוא ערעייט ךיז טימ ןעמונעגטימ ןבָאה ןסור עקידנטערטּפָא יד לייוו
 רענעי וצ .רעיײג ריאמ ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,(גנוטַאטש
 ןעװעג גיטסָארפ השמ "טַאלבגָאט; ןופ רָאטקַאדער רעד זיא טייצ
 רעגריב ַא יו; טּפַאכעג םיא ןבָאה עכלעוו ,רעדנעלגנע יד ךרוד טריטסערַא
 געוו ןייז ףיוא ךיז קידנעניפעג ,(ךיירטסע) "דנַאל ךעלטנייפ ַא ןופ
 ר"ד ןעוועג גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער זיא 1916 ןופ .עקירעמַא ןייק
 עכלעוו ,לעגיּפש לאוי ןעוועג זיא רעטערטרַאפ ןייז ןוא סלעקיב יבצ
 .ןעגנוגנידַאב ערעווש-טסרעסיוא ןיא טעברַאעג ןבָאה

 ןעמוקעגקירוצ גיטסָארפ זיא טקידנערַאפ ךיז טָאה המחלמ יד ןעוו
 טנעה ענייז ןיא ןעמונעג רעדיװ טָאה ןוא טפַאשנעגנַאפעג רעשיטירב ןופ
 ןטלַאהסיוא םוצ טינ ןרָאװעג זיא בצמ רעד ןעוו רעבָא ,עיצקַאדער יד
 .ףליה עלעיסנַאניפ ןטעב עקירעמַא ןייק ןרָאפוצסױרַא ןסָאלשַאב רע טָאה
 רעבָא ,ףליה רעלעיסנַאניּפ סָאװטע טימ ןעמוקעגקירוצ זיא גיטסָארפ
 ןשיווצניא תעב ,טרעגרערַאפ ךיז גנוטייצ רעד ןופ עגַאל יד טָאה ךיג רָאג
 .(1924) םויק ןקירָאי-20 ריא ןופ לבוי םוצ טרעטנענרעד ךיז יז טָאה

 זיא י"א ןופ םינינע יד וצ "טַאלבגָאט, ןופ טייקנבעגעגרעביא יד
 רַאונַאי 25) רעמונ תבש-ברע ןיא רימ ןענעייל טָא .רעשל ןייא ןעוועג
 ןלעיצעּפס רעזדנוא ןופ תבש דובכל העידי עקידנעיירפרעד אס (4
 טמוקַאב לארשי-ץרא; : לטיט ןרעטנוא ,"לארשי-ץרא ןופ טנעדנַאּפסערָאק
 ןוא ,"גרעבנעטור סחנּפ ןופ ןוחצנ רעסיורג רעד -- טכיל שירטקעלע
 :העידי עקידנעיירפרעד-רעקינייוו ַא הרושב רעד טָא ןופ טייז רעד ייב
 -שידיי רעד ןגעק סעיצַארטסנָאמעד ןריפכרוד טימ ןעָארד רעבַארַא יד;
 עשיבַארַא יד ןוא עירטקעלע (גנונעכייצַאב רעייז טיול) רעשיטסינויצ
 וצ ץַאזנגעק ןיא תומוהמ עקיטולב וצ טצעה "ןיטסעלַאּפ, גנוטייצ
 רעד, :רעטייװ ןוא .?ופי ןיא טַארטָאטש ןופ גנולעטש רעוויטיזָאּפ רעד
 ךיז וצ ןדַאלוצניײא קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טָאה ופי ןופ לשומ רעשיטירב
 טנרָאװעג ייז ןוא ?ןיטסעלַאּפ, ןופ רעבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדער םעד
 ןכערבעצ ...םוצ ןייז םרוג ךעלקריוו ןלעוו ייז ביוא ,גנוטייצ יד ןסילש טימ
 ןופ) "טַאלבגָאט; ןופ רעמונ רעדנַא ןַא ןיא ."ןּפמָאל עשירטקעלע יד
 טימ) לארשי-ץרא ןופ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא טגָאזעג טרעוו (1924 רָאי
 ךיוא רעבָא ,םַאזגנַאל, זַא ,(גרעבצלָאטש .ש ןופ טפירשרעטנוא רעד
 ןוא "לארשי-ץרא רעזדנוא ךיז טלקיװטנַא סיירעביא ןָא ןוא רעכיז
 ןענעקרעד טינ יז טעוו ,ייווצ-רָאי ַא ריא ןופ דנזעװּפָא ןעוועג זיא'ס רעװ,
 רעדנַא ןַא ןופ הרושב ַא טָא ןוא ."ריא וצ ןרעקקירוצ ךיז טעװ רע ןעוו
 ןטימ ,םילשורי ןייק ןעמוקנָא ףרַאד יבר רערעג רעד, :רעטקַארַאכ
 -קַארפ עשיסקָאדָאטרָא ענעדישרַאפ יד ןשיװצ םולש ןלעטשוצנייא ווּורּפ
 ןופ ןדיי עזעיגילער יד םעד טימ תוכיישב ןקיטומרעד וצ ידכ ."סעיצ
 ,טגָאזעג רעטייוו טרעװ ,לארשי-ץרא ןייק ןייז הלוע ןלָאז ייז עיצילַאג



 עיצילַאג-חרזמ ןיא עסערפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ

 ףיוא חטש-ןדָאב םענייש ַא ופי ןבענ טפיוקעג טָאה, יבר רערעג רעד זַא
 ."ןטפעשעג יד ןעלקיװטנַא

 -וצניירַא ווּורּפ ַא טכַאמעג ןבָאה רעשרעה עשיכיירטסע יד
 ַא ןבעגסױרַא ךרוד סַאג רעשידיי רעד ףיוא העּפשה רעייז ןעגנערב
 עשטיוד; ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ עשידיי *טַאלבגָאט; םוצ עקידנרירוקנָאק
 רעשיכיײרטסעדָארּפ רעשירָאטַאלימיסַא ןַא טימ ,"גנוטיײצ רעגרעבמעל
 זיא 1918 רעבמעווָאנ ןיא .ןלַאפעגכרוד זיא ווּורּפ רעד רעבָא ,ץנעדנעט
 ןעמָארגָאּפ יד טימ תוכיישב םרַאלַא ןסיורג ַא טימ סױרַא ?טַאלבגָאט, רעד
 ,רעניַארקוא יד דצמ ייס ןוא ןקַאילָאּפ יד דצמ ייס עיצילַאג ןיא ןדיי ףיוא
 .ךיירטסע ןופ השורי רענַאיצילַאג יד ןעמוקַאב רַאפ לגנַארעג רעייז ןיא
 ןעװעג גנוטייצ יד זיא טייצ רענעי וצ זַא ,ןרעוװ ןזיוועגנָא ףרַאד סע
 יד לייוו ,תויתוא עשיניײטַאל טימ קיליײװטיײצ ןעניישרעד וצ ןעגנוווצעג
 שידיי ןופ גנוצעזרעביא רעד וצ יורטוצ ןייק טַאהעג טינ טָאה רוזנעצ
 .שטייד ףיוא

 טניז ?טַאלבגָאט, ןופ טְרָא ןפיוא ןעמוקעג זיא ?ןעגרָאמ, רעד
 זיא תוהמ ןיא רעבָא ,ןעמָאנ רעד ןרָאװעג טרעדנעעג זיא סע) 4
 (גנורעדנע עכעלטנזעוו םוש ןייק ןעמוקעגרָאפ טינ גנוטייצ רעד ןיא
 םוקנײרַא ןטימ ןוא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב קידנעניישרעד
 גיטסָארפ השמ .עיצילַאג ןופ לייט ןסיורג ַא ןיא ןוא ווָאװל ןיא ןסור יד ןופ
 רעדיוװ טָאה (םייס ןשיליוּפ ןיא טַאטוּפעד ןעװעג ךיוא זיא רעכלעוו)
 ןרַאפ הגַאד יד קינייו טינ ךיוא ןוא ןריגַאדער ןופ לוע םעד ןגָארטעג
 -טרָאװטנַארַאפ ןעוועג זיא דלעפטָאר ףלָאדַא ר"ד .גנוטייצ רעד ןופ םויק
 עטשרע יד וצ טרעהעג טָאה ןהָאפ ןבואר ןוא רָאטקַאדער רעכעל
 רענַאיצילַאג ןופ תוגאד עכעלגעט-גָאט יד וצ .רעטעברַאטַימ עליבַאטס
 ןדייל עקיזָאד יד רעבָא ,םזיטימעסיטנַא ןופ הנכס יד ןעמוקעגוצ זיא דיי
 ןליוּפ ןזָאלרַאפ וצ גנובערטש עקרַאטש ַא ןפורעגסיורַא ךיוא ןבָאה
 רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד יא .לארשי-ץרא ןייק ןייז הלוע ןוא
 -עטנעקרעד עלַאנָאיצַאנ יד ןריוויטלוק םייב ןוא תוררועתה רעלַאנָאיצַאנ
 ַא ןעמענרַאפ ,?ןגרָאמ; רעד םיא ךָאנ ןוא ,"טַאלבגָאט; רעד טעװ ,שינ
 .ץַאלּפ ןקידובכב

 *ַאליווכ;

 ןבעגוצסיורַא גנוגעװַאב עטריזינַאגרָא ןַא ןעמוקעגפיוא זיא ןַאד
 רעשיליוּפ רעד ןיא גנוטייצ עשיטסינויצ-שידיי עכעלגעט ַא (ווָאװל ןיא)
 .עיצַאמרָאפניא ןופ עפש ,טייקיעפ-קורדסיוא ריא טימ לָאז סָאװ ,ךַארּפש
 ןוא ןטסילַאנרושז עשידיי עטנכייצעגסיוא ןופ טעברַאטימ רעד טימ ןוא
 -ילבוּפ ןופ טיבעג ןפיוא שיליױּפ טקעפרעּפ ןשרעהַאב עכלעוו ,רעביירש
 עשיליוּפ יד ןרעפטנע ןענָאק ,גנורעלקפיוא ןוא רוטַארעטיל ,קיטסיצ
 .ןטסילַאנרושז עשיליוּפ יד ןופ ןפירגנָא יד ןסיױטשּפָא ןוא ןטימעסַיטנַא

 ןביוהעגנָא טָאה ,1919 רַאונַאי ןט-10 םעד ,תבש-ברע ,קיטיירפ
 יװ ,(?טנעמָאמ רעד;) *ַאליװכ,, גנוטייצ עכעלגעט יד ווָאװל ןיא ןעניישרעד
 דיי יד ןופ טכער יד ןוא ןסערעטניא יד ןקידייטרַאפ וצ ןַאגרָא ןַא;
 ,המחלמ רעשיניַארקוא-שיליוּפ רעד בילוצ בצמ ןרעטיב רעייז ןיא
 ןדיי יד ףיוא םָארגָאּפ ןוא ןשינעעשעג עקיטולב יד ןופ קורד ןרעטנוא

 ןופ ןַאגרָא סלַא ךיוא יו --- ,םזיטימעסיטנַא ןופ קילבנָא ןיא ,ווָאװל ןִיִא
 רעשירָאטַאזילַאער-שיטקַארּפ ןוא רעשיאעדיא-לַאנָאיצַאנ ,רעשיטסינויצ
 סָאװרַאפ ןרָאװעג טרעלקעגפיוא זיא רעמונ ןטשרע ןיא .?גנוכַאװרעד
 ןרָאװעג ןריובעג זיא יז לייוו, :?ַאליווכ , ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא גנוטייצ יד
 ריא רַאפ טנורגרעטניה רעד ןוא ,"טנעמָאמ ןופ שינעפרעדַאב יד יװ
 ערעזדנוא ףיוא רָאפ טמוק סָאװ גנולקיװטנַא עשיטילָאּפ יד, : ןעניישרעד
 עירעּפמיא רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד ןופ לַאפרעדנַאנופ ןכָאנ ןגיוא
 ןופ סעצָארּפ רעד ,המחלמ רעטליּפשרַאפ רעד ןופ טַאטלוער ןיא
 ןוא ןלױּפ וצ זיא הנווכ יד) םימרוג עשהכולמ עיינ ןופ ןעמוקפיוא
 רענייא רעדעי סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עיינ ןקעוורעד ,(עניארקוא רעשיצילַאג
 .טקנוּפדנַאטש ןלַאנָאיצַאנ ןופ ייז יּפלכ גנולעטש ןעמענ וצ בייוחמ זיא
 ןעמוקעגפיוא ןענעז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד גנוזייל ַא ןרעדָאפ לכ-םדוק
 יד ףיוא המחלמ רעשיניַארקוא-שילױּפ רעד 'הפ טַאטלוװער ןיא
 1244 ונייהד) ןדיי טנזיוט 660:000 ּוװ ,עיצילַאג-חרזמ ןופ םיחטש
 עניילק יד ץוח) ךיז ןליפ (גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ןופ טנעצָארּפ

 יו ןוא טייהנייא עלַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב ַא יװ (ןרָאטַאלימיסַא לָאצ

 ףיוא טײרּפשעצ זיא סָאװ קלָאפ ןשידיי ןופ קלח רערַאבלײטעצמוא ןַא
 -עגנירַא טינ שינעפרעדַאב רעד בילוצ ךיוא יוװ ,טלעוו רעצנַאג רעד
 יו המחלמ רעשיניַארקוא-שיליוּפ רעד ןופ זיירק ןיא ןרעוו וצ טּפעלשעג
 ןופ טייו ןייטש רָאנ ,דצ רעטשימרַאפ רעדָא רעטריסערעטניאלַאפ ַא
 .?לַארטייג טולָאסבַא ענערַא-ספמַאק רעקיזָאד רעד

 רעשיגָאלָאעדיא רעלעיּפיצנירּפ רעד ןיא טגָאזעג טרעוו --- טָא ןוא;
 רעד בילוצ אקווד -- רעמונ ןטשרע ריא ןיא "ַאליוװכ, ןופ גנורעלקפיוא
 גנורעקלעפַאב רעשידי רעד ןופ גנולעטש רעלַארטײנ רעטכערעג
 ןרעבָארעד רַאפ רעניַארקוא ןוא ןקַאילָאּפ יד ןשיװצ המחלמ רעד ןיא
 ַא ןרָאװעג ןפַאשעג גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רעד ייב זיא ,ווָאװל
 טימ טיײלגַאב ,ןדיי יד יפלכ רעפסָאמטַא עמענעגנָאמוא ןוא עטקירדעג
 ןרָאװעג ןזָאלבעגפיוא ןוא ןפַאשעג ןענעז סע .עצעה ןוא ןעגנוקידלושַאב
 ,טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,םילובלב עטסשילרעטסיוא ןוא עטסקיליווזייב יד
 -עקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנולעטש עכעלטנייפ יד ןזייוװַאב ,טשרמולכ
 עקיטולב יד ןעמוקעג ןענעז סע .גנורעקלעפַאב רעשיליוּפ רעד יּפלכ גנור
 -- 1918 רעבמעװָאנ ןופ תומוהמ עכעלקילגמוא יד -- ןשינעעשעג
 ןבָאה עכלעוו --- ווָאװל ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ףיוא םָארגָאּפ רעד
 רעד .ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי יד ןשיוװצ ןעגנואיצַאב יד טפרַאשרַאפ רעמכָאנ
 ןרעיוד טרָאטעג טינ ןוא טפרַאדעג טינ טָאה גָאט רעקיטולב רעקיזָאד
 ןשימָאנָאקע ,ןשיטילָאּפ ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןוא ןעגנואיצַאב יד לייוו
 ריא סָאװ) עיצילַאג-חרזמ ןיא ןדיי יד ןופ םויק ןכעלטפַאשלעזעג ןוא
 לָאצ רעייז סָאװ ,("ןליוּפניײלק חרזמ,, ףיוא ןרָאװעג טרעדנעעג זיא ןעמָאנ
 טָאבעג םעד ןכַאמ טשינוצ טנָאקעג ןבָאה ,עקידנטיײדַאב ַא זיא
 ןליײט עדַײב ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד ןריזילַאמרָאנ וצ העש רעד ןופ
 ,גנוטייצ רעזדנוא ןבעגעגסיורַא טרעוו רעבירעד .גנורעקלעפַאב רעד ןופ
 רעד ןעניד ןוא םעד רַאפ ןעגנוגנידַאב ענעשטנּוװעג יד ןפַאש וצ ידכ
 יװ ,ןשינעעשעג-גָאט יד ןופ לגיּפש רעיירט ַא יו גנורעקלעפַאב רעשידיי
 רעד ףיוא .דִנַאל ןיא ָאד טפנוקוצ רעד ןופ ןוא ןטכענ ןופ ךשמה ַא
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 עשיטסינויצ-שידיי יד טָא זיא ,לארשי-ץרא ןיא ןוא טלעוװ רעסיורג
 ךרוד ענעטעבעג-טינ יד ןרעטייוורעד ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג המוקת
 עשידיי יד טניימעג) רעלטימרַאפ זדנוא רַאפ ענעשטנּווװעג טינ ןוא זדנוא
 -ענ םעד רעביא ןוויטיזָאּפ םעד טעטירָאירּפ קידנבעג .(ןטנַאלימיסַא
 ."ןוויטַאג

 ןקילײטַאב וצ סולשַאב ןוויטיזָאּפ ןגעוו רימ ןענעייל רעמונ ןטשרע ןיא
 -ָאיצַאנרעטניא רעד וצ עיצַאגעלעד רעד ןיא ץנַאטנעזערּפער עשידיי ַא
 טכַארבעג ךיוא טרעוו סע ןוא ,זירַאּפ ןיא (1919) ץנערעפנָאק-םולש רעלַאנ
 ץנערעפנָאק רעד וצ עיצַאגעלעד רעד ןופ םוקנָא םוצ זַא ,הרושב יד
 -עגסױרַא טרָאּפ רעקרָאי-וינ ןיא ןענעז ,עקירעמַא ןיא ןויצ-ילעוּפ ןופ
 .רענעפ עשיטסינויצ ןרָאװעג ןעגנָאה

 ןופ ןעניישרעד ןטימ זַא ,טקַאפ םעד ןכיירטשרעטנוא ףרַאד ןעמ
 יד ןסױטשּפָא ןוא סַאג עשידיי יד ןרעבָארעד וצ ליצ ןטימ .,?ַאליווכ,
 רעד ןופ םזיטימעסיטנַא םעד ןוא טייז ןייא ןופ עיצַאלימיסַא עשידיי
 עשיליוּפ עכעלגעט ווָאװל ןיא ןענישרעד ךיוא ןענעז ,טייז רערעדנַא
 -ָאצ ַאטעזַאג, ,"ַאנרָאשטעיװ ַאטעזַאג , ,ַאננַארָאּפ ַאטעזַאג, :ןעגנוטייצ
 םענעכָארּפשעגסױא ןַא ?ַאליוװכ, ןיא ןעזעג ןבָאה עלַא יז .?ַאננעיזד
 -ַאב ייז ןבָאה רעבירעד ןוא רָאטקַאפ ןשיטסינויצ ןוא ןשידיי-לַאנָאיצַאנ
 טָאה ץנערוקנָאק-סלדנַאה רַאפ ששח רעד ךיוא .גנוטייצ עקיזָאד יד טפמעק
 ןשילוּפ ןופ ענערַא רעד ףיוא .רָאטקַאפ רעקידנטײדַאב ַא יו טנידעג ָאד
 רעשילױטַאק רעד טלייטעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה םזיטימעסיטנַא
 װַאלסינַאטס ר"ד רעוט רעשילױוּפ רעטכער-םערטסקע רעד ןוא ןוקָא חלג
 עיצילַאג רעביא סולפנייא רעייז טײרּפשעגסיױא ןבָאה עכלעוו ,יקסווָאקנעיּפ
 -עגּפָא טינ ךיז ןבָאה עקיזָאד יד .טפיג רעייז טייזעג טרָאד ןבָאה ןוא
 ךעלסילשנייא ,ןדיי ןגעק ןעגנוקידלושַאב עטסקיליווזייב יד רָאפ טלעטש
 .חסּפ ףיוא תוצמ רַאפ טולב ןעמוקַאב ידכ רעדניק עשיליוּפ ןופ דרָאמ

 ןזייורעד וצ ףירגנָא ןפרַאש ַא ייז ןגעק ןביוהעגנָא טָאה ?ַאליווכ;
 גנוטייצ יד .ןדיי ןגעק םילובלב יד ןיא טייקיליווזייב יד ןוא רקש םעד
 ןבָאה ןדיי יד זַא ,טנקיילעג שירָאגעטַאק ןוא טלדַאטעג ךיוא טָאה
 זיא יקסווָאקנעיּפ ןעוו .ןקַאילָאּפ יד ןגעק רעוועג ןעלמַאז ןוא טלמַאזעג
 ,גנורעלקרעד רעד טימ "ַאקסוװַאשרַאװ ַאטעזַאג, ןופ ןטייז יד ףיוא סױרַא
 טסייג ןשילוּפ ןופ קורדסיוא רענעּפָא ןַא; זיא םזיטימעסיטנַא רעד זַא
 טרעפטנעעג "ַאליװכ, יד םיא טָאה ,"רוטלוק רעשיליוּפ רעד ןופ ןוא
 רימ ריא טליװ ױזַא יו ָאט ,ױזַא זיא ךַאז יד ביוא, :עגַארפ ַא טימ
 ,ןביולג רימ רעבָא ?טסייג ןטעטפיגרַאפ ןקיזָאד םעד ןכעלרעהרַאפ ןלָאז
 ."רערעדנַא ןַא זיא קלָאפ ןשיליױּפ ןופ טסייג רעד זַא

 -ילבוּפ רעקיטכערּפ טימ רָאנ טינ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה !ַאליװכ;
 עטנַאקַאב ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ,עיצַאמרָאפניא רעטיירב ןֹוא קיטסיצ
 ,ןטסילַאנרושז עטריטנַאלַאט ןוא םוטנדיי רענַאיצילַאג ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ
 *טּפיוה רעד ,ָאווינ ןכיוה ַא ןופ גנוליײטּפָא רעשירַארעטיל ַא טימ ךיוא רָאנ
 גנוטייצ יד טריגַאדער טָאה) סעלעשעה קירנעה ןעוועג זיא רָאטקַאדער
 רעשידיי רעד ןופ ןוא םוטנדיי רענַאיצילַאג ןופ ףוס ןרעטיב םוצ זיב
 ןטעיוװָאס יד ןופ םוקנײרַא ןכָאנ ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא רע .עסערּפ
 זיא גנוטייצ יד .(הרובק-םוקמ ןייז יונעג טינ טסייוו ןעמ ןוא ווָאװל ןיא

 טעמַאס ןועמש

 טָאה ןוא העּפשה רעסיורג ַא טימ ןַאגרָא רעשיטסינויצ ַא ןעוועג ךיוא
 .לארשי ןייק הילע-ןסַאמ רעד וצ קלח ןקידובכב ַא טרעייטשעגייב

 ןעוועג זיא "ַאליװכא ןוא "טַאלבגָאט,; ןשיוצ דישרעטנוא רעד
 יד זיא "?ַאליװכ, ןיא .טלַאהניא ןיא ןוא ךַארּפש רעד ןיא רָאנ טינ
 וצ וליפא לָאמטּפָא ,עטרעטיײלעג ַא רעייז ןעוועג ךַארּפש עשיליופ
 וצ ױזַא יו ןענרעל טנעקעג ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןופ ,שירַארעטיל
 ךיוא רָאנ ,ןדיי רָאנ טינ ?שילױּפ ןיא ןקירדסיוא ךיז ןוא שילױּפ ןדער
 ןופ ןוא *טַאלבגָאט. ןופ שידיי רעד זיא ןגעקַאד .ןקַאילָאּפ קיניײװ טינ
 ךיױא .רעכעלמיטסקלָאפ ןוא רעטושּפ ַא ןעועג (םיא ךָאנ) ?ןעגרָאמ;
 -סקלָאפ ןוא רעטושּפ ַא ןעװעג זיא גנורעלקפיוא רעד ןופ ןָאט רעד
 ןפורעגסיורַא טָאה סע סָאװ .רענעייל בור סָאד ןופ ָאוװינ ןטיול ,רעכעלמיט
 ןעוועג ןענעז יז ןוא) עיצילַאג ןיא ןטסינויצ בור םעד ייב גנורעדנּוװװרַאפ
 יד ןיא סָאװ ,סָאד ןעוװעג זיא ,(םוטנדיי רענַאיצילַאג ןופ טייהרעמ יד
 ןיא רָאנ ,תירבע ןיא עגַאלײב ןייק ןעוװעג טינ זיא ןעגנוטייצ עדייב
 -לארשי-ץרא רעד רַאפ ןוא תירבע ןופ ןעגנוצעזרעביא לַאפ ןטסעב
 עליבַאטס-טינ ןוא עליבַאטס טַאהעג ןבָאה עדיב .עסערּפ רעקיד
 -נָאּפסערָאק לארשי-ץרא עליבַאטס יד .לארשי-ץרא ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק
 לאירזע ר"ד :ןעוועג ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא ןענעז ?ַאליווכ, ןופ ןטנעד
 ןעלקיטרַא יד) .טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ רעביירש רעד ןוא ךַאבעלרַאק
 זיב ןרָאװעג טקורדעג רעהפיוא ןָא טעמכ ןענעז טעמַאס ןועמש ןוכ
 טייצ ערעגנעל ַא .(גנוטייצ רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעקיטליגדנע רעד
 -ץרא ןיא "ַאליװכ, ןופ טנעדנָאּפסערָאק זיא (1939 זיב 1932 ןופ)
 ןופ רעציזרָאפ טנייה) ךיײרטשנעטָאר עשוהי טַאקָאװדַא ןעוועג לארשי
 טכעלטנפערַאפ ליפ טָאה גנוטייצ יד .(לארשי ןיא רעמַאק-ןטַאקָאװדַא
 -ָאק עריא ןופ ייס לארשי-ץרא ןופ סעמַארגעלעט ןוא ןצנעדנָאּפסערָאק
 .ןרוטנעגַא-ףַארגעלעט ענעדישרַאפ יד ןופ ייס ןוא ןטנעדנָאּפסער

 רָאנ טינ ןבָאה עיצילַאג ןיא םזינויצ ןוא םוטנדיי ןופ םיגיהנמ יד
 רעד ןופ קיטסיצילבוּפ רעד וצ לייט ןבושח ַא רעייז טרעייטשעגייב
 ןיא טכעלטנפערַאפ ןוא לארשי-ץרא טכוזַאב ךיוא ןבָאה רָאנ ,גנוטייצ
 ןטיײז יד ףױא .ןקורדנייא ערעיײז ןופ ןטכיזרעביא ןעגנוטייצ עדייב
 -ָאלָאעדיא-שיטילָאּפ יד טריפעג ךיז טָאה ןעגנוטייצ ייווצ עקיזָאד יד ןופ
 (עשרַאװ ןופ) םיובנירג קחצי ןופ עיניל רעפיקת רעד ןשיוװצ הכרעמ עשיג
 ןקיסַאּפ ןגעוו (ווָאװל ןופ) ךייר ןָאעל ר"ד ןופ עיניל רעקיסעמ רעד ןוא
 ןוא םוטנדיי ןשילױוּפ ןשיװצ טעברַאנעמַאזוצ ןופ געוו ןוויטקעפע ןוא
 רעשילױּפ רעד תויה .טײקכעלטפַאשלעזעג ןוא טכַאמ רעשיליופ רעד
 ןגלָאפוצכָאנ רעטכייל ןעוועג זיא רעבָאה-טכַאמ עשיליוּפ יד ןוא רוזנעצ
 לָאמ ליפ "ַאליװכ, זיא ,שילוּפ ןיא עטקורדעג עכעלגעטיגָאט סָאד
 םעד ןיא ,ןעגנוקידלושַאב ענעדישרַאפ רעטנוא ןרָאװעג טריקסיפנָאק
 .םזינומָאק ןלַאנָאיצַאנרעטניא םוצ ...עיטַאּפמיס : ךיוא

 ןעניפעג ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה "ַאליװכ, יוװ םעדכָאנ ץרוק
 רקיעב ,ןשטנעמ ןריזיליבָאמ ןגעוו ףור ןשיטסַאיזוטנע ןַא ריא ןיא רימ
 ןעגנוזיײװנָא יד טול ,לארשי-ץרא ןיא תובשייתה רעשידיי וצ ,עכעלטנגוי
 ךיז ןליו ןרָאלק םעד טעטירָאירּפ ןבעג ךרוד, ןיּפור רוטרַא ר"ד ןופ
 ."גנוטיירגוצ רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעשיזיפ ייב ,ןדָאב ןפיוא ןצעזַאב וצ



 עיצילַאג-חרזמ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ

 ןיא םַאר עצרַאװש ַא רימ ןעעז "ַאליװכ, ןופ ןרעמונ יד ןופ םענייא ןיא
 ףדיי עטעדרָאמרעד 60 ןופ ןעמענ יד :טַאלב ןופ טיירב ןוא גנעל רעד

 ןעוועג ןענעז ייז סָאװ םעד בילוצ , ווָאװל ןיא םָארגָאּפ ןשיליוּפ ןופ תונברק
 רעיײז טימ ץלָאטש ןעוועג ןענעז ייז :דניז רעקיצנייא רעייז ןוא ןדיי
 ןרָאי יד ןיא ןזיװַאב טפָא ךיז ןבָאה ןעמַאר עכלעזַא ."טייקשידיי
 ןקידייטרַאפ וצ ןעװעג םלוע שיערמ טָאה !ַאליװכ, ןוא ,1920--9

 יו ןבעל וצ ןוא ןדיי יו ןבעל וצ טכער ערעייז ,ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד
 .רעגריב עטקיטכערַאבכיײלג ןוא עיירפ

 ?ַאליוכ, טימ ,עסערפ רעשידיי רעד ןופ הכרעמ יד זיא 1921 ןופ

 ןרעכיזרַאפ :ןטנָארפ יירד ףיוא עיצילַאג-חרזמ ןיא ןרָאװעג טריפעג ,שארב
 ןלַאנָאיצַאנ ןופ ןָאפ יד ךיוה ןגָארט ,הנידמ רעד ןיא ןדיי יד ןופ טכער יד
 הילע ןופ ןוא לארשי-ץרא ןופ גנוקרַאטשרַאפ ,םזינויצ ןופ ןוא םוטנדיי
 ןלױּפ ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןיא ךעלגעט-גָאט קידנרינעװרעטניא ,ריא וצ
 טקנוּפדנַאטש ןשידיי ןוא ןכעלרעגריב-ןיימעגלַא ןופ ייז ףיוא ןריגַאער ןוא
 ןעמוקַאב ָאד ןבָאה םוטנדיי-טלעוו ןופ ןעמעלבָארּפ יד ךיוא .קיטייצכיילג
 .קורדסיוא ןעיירט ַא

 -ןטסיימוצ יד ןעוװעג זיא ?ַאליװכ, ןעוו ןטייצ ןעוװעג ןענעז סע
 ןענַאד ןופ ןוא ,עיצילַאג-חרזמ ןיא גנוטייצ עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטכוזעג
 "ַאליװכ, .עסערּפ רעשילופ רעד דצמ ריא וצ האנש-ןסערעטניא יד
 ןקיטכערּפ ַא ךיוא ןבעגוצסױרַא ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ןעוועג גהונ ךיז טָאה
 יד טרעדלישעג טָאה רעכלעוו ,רַאדנעלַאק-רָאי ןטײרּפשרַאפ רעייז ןוא
 -דנַאטש םענײמעגלַא ןוא ןקידלארשי-ץרא ,ןשידיי ןופ רָאֵי ןופ ןשינעעשעג
 רעד ןופ ףמַאק רעקיטומ רעד ןרעװ ןסעגרַאפ טינ טעװ סע .טקנוּפ
 ,ןרעגייטש ןגעק טּפשמ ןטמירַאב םעד תעב עיצילַאג ןיא עסערּפ רעשידיי
 םעד ןדרָאמרעד וצ ווורּפ ַא ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב זיא רעכלעוו
 יד ןעװעג זיא סָאד .וָאװל ןיא ךוזַאב ןייז תעב טנעדיזערּפ ןשיליױּפ
 רעגייטש דיי םעד ןשַאוװנייר רַאפ רָאנ טינ "הפוקת רעד ןופ המחלמ,
 טינ ידכ ךיוא רָאנ ,גנוקידלושַאב רעקיטפיג ןוא רעקיליווזיב רעד ןופ
 רעגייטש ןעוו --- עיצילַאג ןיא ןעמָארגָאּפ עשיטימעסיטנַא עיינ וצ ןזָאלרעד
 .קידלוש ןרָאװעג ןענופעג טלָאװ

 -יוא ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןכָאװ יירד
 "ןגרָאמ,, ןוא ?ַאליװכ, ןענופעג ןוא ווָאװל טכוזַאב ךיא בָאה ,19239 טסוג
 טלוב ןענעז ןַאד ןיוש רעבָא ,טעברַא "רעלַאמרָאנ; טשרמולכ רעייז יב
 .סנכייצ-סגנונערָאװ יד ןעוועג

 ייּפַאק טינ ןלעװ ,ןטכַאמסיורג עקידברעמ יד ריא טימ ןוא ,ןליוּפ,
 טכַאמעג ךיז רעדָא ,טביולגעג ןעמ טָאה -- "ןרעלטיה רַאפ ןרילוט
 בָאה'כ ןעוו ןוא .ןעגנוטייצ עשידיי עדייב ןופ סעיצקַאדער יד ןיא סעיזוליא
 ןלָאז יז "ַאליװכ, ןופ םירבח:עיצקַאדער יד ןופ ייווצ טגיילעגרָאפ
 רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןכָאװ יירד) רימ טימ ןעמַאזוצ ןרָאפסױרַא
 י"א ןייק ןטסירוט יװ תוחפל (המחלמ-סגנוטכינרַאפ עשיטסירעלטיה
 ךיז יז ןבָאה ,םינינע יד ןופ גנולקיװטנַא רעד ףיוא טרָאד ןטרַאװ ןוא

 רעד יװ ןעוועג זיא לרוג רעייז .ווָאװל ןיא ןבילברַאפ ןוא טגָאזעגּפָא
 טעטכינרַאפ ןענעז ייז ןופ ליפ .םוטנדיי ןשילױּפ ןצנַאג ןופ לרוג רערעטיב
 "גוו-ץעגרע; ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז רעדָא ןרעגַאל יד ןיא ןרָאװעג

 .הרובק-םוקמ רעייז טינ טסייוו ןעמ ןוא
 ןטעבעג טיײצ רענעי וצ ךימ טָאה סעלעשעה רָאטקַאדער רעד

 -ץרא ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק ערעלוגער ןקיש וצ ןרעהפיוא טינ לָאז ךיא;
 -ץרא טעװ ןַאד לייו ,המחלמ ןייז טעװ זדנוא ייב וליפא ביוא ,לארשי
 -ומרעד ןופ םָארטש ַא יװ ןוא קנופ-טכיל ַא יו זדנוא רַאפ ןייז לארשי
 ןעמוקעגנָא טינ ןענעז ןצנעדנָאּפסערָאק יד רעבָא -- ,"המחנ ןוא גנוקיט
 ...ליצ רעייז וצ

 ןיא ךוזַאב ןטייװצ ַא ףיוא 1965 ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעװ
 -נטַאר םוצ ןסָאלשעגנָא ןעוועג ןיוש זיא יז ןעוו ,עיצילַאג-חרזמ "ןיימ,
 -ַאיצילַאג ןופ קידייל דנַאל סָאד ןוא טָאטש יד ןענופעג ךיא בָאה ,דנַאברַאפ
 -ַאיצילַאג 40 ךרעב גָאט וצ טנייה ךיז ןעניפעג ווָאװל ןיא) .ןדיי רענ
 ןדיי טנזיוט 30 יד ץוח ַא -- ביילברעביא רעטצעל רעד -- תוחּפשמ רענ
 ךיא .(ןרָאװעג טצעזַאב ָאד ןענעז עכלעװ ,עניַארקוא ןשיטעיווָאס ןופ
 טייצ רענייז ּוװ ,3 סַאג-עלַאװדָאּפ ףיוא ןינב םעד טכוזַאב ןוויכב בָאה
 -גָאט ערעדנַא ןַא ןענופעג טרָאד בָאה ךיא ןוא ?ַאליװכ, ןענישרעד זיא
 ןעמָאנ ןטימ שיניַארקוא ןיא עשיטסינומָאק-שיטעיווָאס ַא :גנוטייצ
 םענעזעוועג ןופ רעמיצ ןיא .("תמא רעווָאװל;) "ַאדװַארּפ ַאקסוויוול;
 -שיטסינומָאק רעד ןעמונעגפיוא לָאמסָאד ךימ טָאה סעלעשעה רָאטקַאדער
 עניימ ןגעוו טרעהעגסיוא טָאה רע .קושטלַאװָאק רָאטקַאדער רעשיניארקוא
 ןענופעג וליפא בָאה ךיא ןכלעוו ןיא) ?ןינב ןקיזָאד , ןטימ ןעגנודניברַאפ
 רעד ןיא ןישַאמצַאז ַא ןופ בָאגוצ ַא טימ "ַאליװכ, ןופ ןענישַאמ-קורד יד
 וצ ןטָארעג רימ ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה רע ,(ךַארּפש רעשיניַארקוא
 ."סיורָאפ טקוק טייהשטנעמ עיירפ יד לייוו} רבע םעד ןסעגרַאפ

 ןרָאװעג טליײהרַאפ טינ זיא דנּױװ ןיימ, :טגָאזעג םיא בָאה ךיא
 ..."טינ ךיא ןָאק ןסעגרַאפ ןוא

 ןשינעכוז עגנַאל ךָאנ ןבירשעג ךיא בָאה טעברַא עקיזָאד יד :גנוקרעמַאב
 ןטימ ןעמַאזוצ .ןעגנוגנידַאב ערעווש רעייז ןיא ןוא ןלַאװק-עיצַאמרָאפניא ןופ
 ענעדישרַאפ ןיא ןוויכרַא-עסערּפ יד ןדנּוװשרַאפ ןענעז עיצילַאג-חרזמ ןופ ןברוח
 בָאה ךיא .לַאירעטַאמ קיניײװ ץנַאג ןענופעג ךיא בָאה לארשי ןיא ןוא ,ןכַארּפש
 ךיא .עיצילַאג ןופ םינקסע ךיוא ןוא ןטסילַאנרושז ,רעביירׂש טימ ןטַארַאב ךיז
 ,עיצילַאג ילוע יד .ןקעטָאילביב רעניוו יד ןיא ןלַאירעטַאמ טכוזעג ךיוא בָאה
 ,עיצילַאג ןופ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טנװַאהַאב ןענעז עכלעוו ,לארשי ןיא
 .לַאירעטַאמ םעד ןעלמַאז םייב ןפלָאהעג רימ ןטייקכעלגעמ ערעייז עלַא טימ ןבָאה
 ,דלעפרעגנוא .א .מ רעקיטירק ןוא רעביירש םעד רַאבקנַאד סרעדנוזַאב ןיב ךיא
 ,ליפעג סָאד ךיא בָאה ךָאד .ביבא-לת ןיא קילַאיב-תיב ןופ רעטייל -- טציא
 ןיא זַא ,ןייז ךיוא ןָאק ןוא טייקידתומילש ןופ טייוו זיא טעברַא עקיזָאד יד זַא
 עקיזַאד יד ןעניפעג ןלעװ סָאװ ,יד וצ .ןטײקכעלטקניּפמוא ןַארַאפ ןענעז ריא
 .גנוקידלושטנַא ןוא קנַאד ןיימ -- ןרעלעפ

 .ס .ש
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 טַארב קחצי

 ,"ךָאװ רענילהָאװ , ,"ךַאװ עשידיי יד , :ענװָאר ןיא ןעגנוטייצ
 ,"עמיטש רענילהָאװ , ,"סעיינ רענילהָאװ , ,"ןבעל רענילהַָאװ

 ."רעירוק רעשידִיי רענילהָאװ,, ,"געוו רעזנוא,
 ."ךָאװ רעקסניּפ , ,"טרָאװ רעקסניּפ, ,"עמיטש רעקסניּפ , : קסניּפ ןיא ןעגנוטייצ

 : קסירב ןיא ןעגנוטייצ
 ."גָאט רעיסעילַאּפ , ,"טַאלבנכָאװ רעיסעילָאּפ , ,"עמיטש רעיסעילָאּפ ,

 ."קנַאדעג רענַילהַאװ , ,"ןילהַאוו,, : קצול ןיא ןעגנוטייצ
 ."ןבעל רעזנוא , ,"עמיטש רעלוװָאק , :לעװַאק ןיא ןעגנוטייצ

 רעשיליוּפ רעד ןופ ןטיבעג ענעזעוועג יד -- עיסעילַָאּפ ןוא ןילָאװ ןיא
 ןכרוד ןרָאװעג טריּפוקֶא 1929 רָאי ןיא ןענעז סָאװ ,קילבוּפער
 רעטלצרָאװעגניײא ןַא ןענופעג תורוד ןופ ךשמ ןיא ךיז טָאה ,דנַאברַאפנטַאר
 -ידימלת ,םינואג עסיורג ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,בושי רעשידיי
 יװ עכלעזַא ןענָאמרעד וצ גונעג זיא סע .רעטכיד ןוא רעביירש ,םימכח
 ,דיגמ רעשטירזעמ רעד ,דיגמ רענבוד רעד ,ל"רהמ ,א"שרהמ רעז
 דימלת -- ןַאּפעטסמ דוד 'ר ,ןַאּפעטס ןופ דיגמ רעד ,ץירָאק ןופ סחנּפ 'ר
 -רעייפ .י ,קילַאיב .נ .ח ,רעבָאלטָאג .ב .א :רעטייוו ןוא בוט-םש-לעב ןופ
 ןילָאװ .ערעדנַא ךס ַא ןוא ,דלעפנעזָאר הנוי ,ןרָאקלעדנַאמ המלש ,גרעב
 ןילָאטס ןיא רעטנעצ עריא טימ תודיסח ןופ גנוטסעפ יד ןעוועג ךיוא זיא
 .קסירט ןיא ןוא

 ןוא טעטש ענעדישרַאפ ןיא ענעפרָאװעצ ,עיסעילָאּפ ןוא ןילָאװ ןיא
 ענשַאּפערָאה ךס ַא ןענופעג ךיז ןבָאה ,רעפרעד ךיוא יו ,ךעלטעטש
 ןיא ןוא טייקשידיי ןיא טקייוועגסיוא ןעוועג ןענעז ייז ךיוא רעבָא .ןדיי
 -רעטומ רעייז ןעוועג זיא שידיי רעקידנרעק רעד .עיצידַארט רעשידיי
 בור סָאד טרירטנעצנָאק ךיז טָאה ץנעגילעטניא עשידיי יד .ךַארּפש
 .ערעדנַא ןוא קסירב ,קסניּפ ,קצול ,ענוװָאר יו טעטש עסיורג יד ןיא
 ןוא שיסור טימ תליחת "?טקידניזעגרעטנואק לסיבַא טָאה יז שטָאכ
 ידכ ,ןָאטעג ץלַא ךָאד יז טָאה ,ךַארּפש רעשיליוּפ רעד טימ רעטעּפש
 .ןלוש עשיערבעה ןוא עשידיי ןופ ץענ עטיירב ַא ןפַאש וצ

 עיסעילָאּפ ןוא ןילַאװ ןיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג-שידיי סָאד ןעוו

 עיסעילַאּפ ןוא ןילַאװ ןיא עסערּפ עשידיי

 .(1922) "גנוטייצ רענילהָאװ , ןופ עיצקַאדער
 .ד ,(ןוליא) קינַארַאב צ"ב ,לעגייפ .י ,ןייטשטע .מ ,גרעבצנַאג .ש : סקניל וצ

 סטכפר ןופ ייר רעטשרע רעד ןיא

 ,ןייטשלעקניפ .ז : ייר רעטייווצ רעד ןיא ; ליטש .א ,שטיוװַארָאדגיװ .י ,לעגייפ
 ,סקא .מ ,ַאקשפצווַאלַאה .י ,קַאטסָאש .א ,לאראב .מ ,דרוב .י ,ינשטַינַארגַאז .ח

 .יקסנַארּפַאז .ז ,ליטש .ב ,רעגיר .ל .ח ,זולג .ש

 רעד ךָאנ דלַאב ,קילבוּפער רעשילױוּפ רעד ןופ ןײטשטנַא ןטימ זיא
 עינ ןעמוקַאב ןוא רעוויסנעטניא ןרָאװעג ,המחלמ-טלעוו רעטשרע
 עשיאייטרַאּפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג יד ,להקה-ישאר יד ןבָאה ,ןעמרָאפ
 ,ןסַאמ עטיירב יד טימ טקַאטנָאק ןרעטנעָאנ ַא ןכוז ןביוהעגנָא ,םינקסע
 .טעברַא עכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק יד ייז ןשיוװצ ןקרַאטשרַאפ ידכ

 ,סרעטנעצ עשידיי עסיורג ןענופעג ךיז ןבָאה סע ּוװ ,טעטש ייר ַא
 ןרָאװעג טכַארטַאב זיא ענוװָאר .ןעלקיװטנַא קרַאטש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה
 -דָאװעיָאװ עשילוּפ יד סָאװ ,םעד ץָארט ,ןילָאװ ןופ טָאטשטּפױה יד יוװ
 יד טגַאמראפ טַאה ,טנוואר ,יז .קצול ןיא ןענופעג ךיז טָאה טפַאש



 עיסעילָאּפ ןוא ןילָאװ ןיא עסערּפ עשידיי

 ןשימָאנָאקע ןפיוא ייס טרינימָאד ןוא ןילָאװ ןיא הליהק עשידיי עטסערג
 תוליהק ערעדנַא רעביא טיבעג ןכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ןפיוא ייס ןוא
 ,ךעלריטַאנ ךיוא זיא רעבירעד ןוא .ןָאט םעד ייז ןבעגעג ,ןילָאװ ןיא
 -עגפיוא זיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ץָארּפשפיױא רעטשרע רעד סָאװ
 .ענוװָאר ןיא ןעמוק

 ןיא ןעגנוטייצ ןעניישרעד ענוװָאר ןיא ןביוהעגנָא ןבָאה סע רעדייא
 טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ןענישרעד ןענעז ,ךַארּפש רעשידיי רעד

 ַאיַאנדַאּפַאז-ָאגוי, יװ .ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןבַאגסױא עשידָאירעּפ

 ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ןענעז עכלעוו ,"לסימ ַאיַאקסנילָאװ, ןוא "ןילָאװ
 עיצַאוקַאװע רעד בילוצ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 עשידיי יד טָאה עיצולָאװער רעד ךָאנ .1915 רָאי ןיא ענװָאר ןופ

 טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ וצ טקעוװרעד ךיז גנורעקלעפַאב

 ןעײטרַאּפ ייר ַא ןופ סעיצַאקילבוּפ ענעדישרַאפ ןענישרעד ןענעז סע ןוא

 -ַאקילבוּפ עקיזָאד יד רעבָא ,"דנוב,, ןופ ןוא ןטסינויצ יד ןופ יז ןשיווצ
 .טייצ עגנַאל ןייק ןטלַאהעגנָא טשינ ןבָאה סעיצ

 המכסה רעד טימ ענוװָאר ןייק טרישרַאמנײרַא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 ןעמונעגרעביא ןבָאה ןוא ,יקסדַאּפָארָאקס ןַאמטעה ןשיניַארקוא םעד ןופ

 1918 רָאי ןיא טָאה ,הביבס רעצנַאג רעד ןיא ןוא טָאטש ןיא טכַאמ יד

 ןַארּפש רעשיסור רעד ןיא גנוטייצ ַא ענװָאר ןיא ןעניישרעד ןביױהעגנָא

 רָאטקַאדער רעלעיציפָא רעד ."יַארק יקסנַאירָאגירּפ, ןעמָאנ ןרעטנוא

 ןטימ ןַאמרעטילימ רעשיסור ַא ןעװעג זיא גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ

 רעקיזָאד רעד ןופ רָאטקַאדער רעשיטקַאפ רעד רעבָא .,סייוו ןעמָאנ

 .בשות רענוװָאר ַא ,רַאילָאמס .ב טסילַאנרושז רעד ןעוװעג זיא גנוטייצ
 טקירדעגסיוא טָאה רע עכלעוו ןיא ןעלקיטרַא-טייל יד ןבירשעג טָאה רע
 עשטייד יד ןופ ןצרַאה םוצ ןעװעג טינ זיא סָאװ ,טקנוּפדנַאטש ַא

 ןשטייד ןיא ןרָאװעג ןפורעגסיורַא רַאילָאמס זיא לָאמניײא .ןטנַאּפוקָא

 ןעמונעגנָא םיא ןגעק ןלעװ סע זַא ,טנרָאװעג םיא טָאה ןעמ ןוא בַאטש

 -טייל ענייז ןופ ןָאט םעד ןרעדנע טינ טעװ רע בוא ןעלטימ ןרעוו
 .רוזנעצ רעגנערטש ַא ןרעוו ןפרָאװעגרעטנוא טעװ גנוטייצ יד .ןעלקיטרַא
 םעד גָאט ןדעי ןלעטשוצוצ ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא זיא רָאטקַאדער רעד
 "טייל רעד זיא לָאמנייא .די-בתכ ןיא ,רוזנעצ רעד ןיא לקיטרַא-טייל
 ןוא רוזנעצ רעד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןרַאילָאמס ןופ לקיטרַא
 -טנַארַאפ וצ ןרעוו ןגיוצעגוצ טעװ רע זַא ,ןדלָאמעג רבחמ םעד טָאה'מ
 .טכַאמ רעשירעטילימ רעד ןגעק ןטערטסױרַא רַאפ טײקכעלטרָאװ
 *קירוצ םיא ןעמ טעװ ,גנוטייצ יד ןזָאלרַאפ טעװ רַאילָאמס ביוא רעבָא
 ףרעװ ?טשיוװרַאפ, טעוװ ןינע רעצנַאג רעד ןוא לקיטרַא םעד ןרעק
 יד טצעזעגרָאפ טָאה סייו ןוא ,גנוטייצ יד ןזָאלרַאפ טָאה רַאילָאמס
 רעשטייד רעד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד טימ 'יַארק יקסנַאירָאגירּפ,
 -ײרּפשרַאפ יד ןוא ,ןלַאפעגּפָא ןענעז רענעייל יד רעבָא ,טכַאמ-עיצַאּפוקָא
 .עלַאמינימ ַא ןעוועג זיא גנוט

 יירעקורד ַא ןופ רעציזַאב ַא ,רעסָארג ןמלז טָאה םורַא טייצ ַא ןיא
 גנוטייצ ַא ןבעגוצסיורַא ףיוא שינעביולרעד ַא ןעמוקַאבסױרַא .ענווָאר ןיא
 טלעטשעג זיא רַאילָאמס .ב .?ָאװָאלס עיָאקסנילָאװא ןעמָאנ ןרעטנוא
 קרַאטש רעייז זיא עכלעוו ,גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ שארב ןרָאװעג

 םורַא טייצ ַא ןיא .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ייב ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 לַאנרושז רעכעלטפַאשלעזעג-שירַארעטיל ַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה
 עד ןשיװצ רקיע רעד ןרָאװעג טַײרּפשרַאפ זיא ןוא "ַאירַאז, .נ .א
 .טנגוי

 { זיא ,ןקַאלָאּפ יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא ענוװָאר ןעוו
 כש רעשיסור רעד ןיא גנוטייצ עקיטרָא ןַא ןענישרעד טייצ
 .?יטסָאװָאנ עיקסנילָאװ;

 ַא טעדנירגעג לעגייפ .י ןוא בילטָאג .ל ןבָאה 1922 ראי ןיא
 ,"לטעלב-תועדומ , ַא סָאד זיא ןעוועג .ענוװָאר ןיא ?גנוטייצ עכעלגעט,
 ערעדנַא ןיא ןוא תסנכ-יתב יד ןיא ןרָאװעג טלייטרַאפ זיא סָאװ
 .רעטרע עכעלטנפע

 טָאה רעבעגסורַא ייווצ עטנָאמרעד יד ןשיװצ תופתוש עקיזָאד יד
 ,ןסָאלשעג ךיז טָאה "גנוטייצ עכעלגעט; יד .ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל רעבָא
 רַאפ טַאלבנכָאװ עטשרע סָאד טעדנירגעג לעגייפ .י טָאה 1924 רָאי ןיא ןוא
 רעד רעטנוא ,"ךָאװ עשידיי יד, ןעמָאנ ןטימ עיסעלָאּפ ןוא ןילָאװ
 ינעזרעּפ עלַארטנעצ ַא קידנעייז .(ארירש) רעיירש .ש ןופ עיצקַאדער
 סָאד ןגיוצעגוצ רעיירש .ש טָאה ײטרַאּפ-?תודחאתה, רעד ןיא טייקכעל
 טעברַאטימ רעד רַאפ ןילָאװ ןופ ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשידיי בור
 .גנוטייצ ןייז ןופ

 ןיא ןוא ענוװָאר ןיא גנוטייצ רעלַאקָאל ַא ןופ ךיז ןזייװַאב סָאד

- 

 יש

 ןעמ .עיצַאסנעס עסיורג ַא ןפורעגסיורַא טרָאד טָאה ,"ץניװָארּפ- רעד
 עשימייה ןופ ןעמענ יד סייוו ףיוא ץרַאװש טקורדעג ןעזרעד םיצולּפ טָאה
 טרָאד טָאה'מ .סַאג ןיא גָאט ןדעי יז טפערט ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ
 תניחבב ןייז טינ אקווד זומ ,רעביירש ַא ,טסילַאנרושז ַא זַא ,ןענַאטשרַאפ
 .זירַאּפ ןיא רעדָא ,עשרַאװ ןיא טרָאד ץעגרע ןציז ?,הארנ וניאו האור, ַא

 רעד .םימי תכירא ןייק טַאהעג טינ טָאה טַאלבנכָאװ עטשרע סָאד טָא
 ןעועג טינ זיא סָאװ ,לקיטרַא ןַא טימ ןרָאװעג לשכנ זיא רָאטקַאדער
 ןסָאלשעג זיא גנוטיײצ יד ןוא טכַאמ רעשיליוּפ רעד ןופ ןצרַאה םוצ
 ןזיװַאב רעבָא יז טָאה ץנעטסיזקע ריא ןופ טייצ רעד ןיא .ןרָאװעג
 ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עקיטרָא ןופ זיירק ַא ךיז םורַא ןרירטנעצנָאק וצ
 עסערּפ רעליבַאטס ,רעקיטפנוקוצ רעד רַאפ געוו ַא ןענעכייצוצנָא ןוא
 .ןילָאװ ןיא

 ןעמוקַאב ענװָאר טָאה גנוטייצ רענעסָאלשעג רעד ןופ טרָא ןפיוא
 ןוא ?ךָאװ רענילָאװ, -- רעטעלבנכָאװ ייווצ 1926--1924 ןרָאי יד ןיא
 יד ןוא בילטָאג .ל ךרוד ןבעגעגסױרַא -- עטשרע יד ."ןבעל רענילָאװ,
 .ָאקשעװָאלָאה .מ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא לעגייפ .י ךרוד עטייווצ
 יז ."ךָאװ רענילָאװע רעד ןופ ךשמה ןימ ַא ןעועג זיא גנוטייצ יד טָא
 ןגיוצעגוצ ןוא םינינע עלַאקָאל רַאפ ץַאלּפ ךס ַא טעמדיוװעג טָאה
 רעכלעוו ,ליטש רשא .טעברַאטימ רעליבַאטס וצ ןטסילַאנרושז ענעעזעגנָא
 ,ענוװָאר ןיא םינינע עכעלטפַאשלעזעג יד ןיא טכָאקעגסיוא ןעוועג זיא
 ןעמוקַאב טָאה גנוטייצ יד .גנולײטּפָא-עיצַאמרָאפניא יד טריפעג טָאה
 עכלעוו ,ןילָאװ ןיא ןזיירק עכעלטפַאשלעזעג-שידיי יד ןיא ןעזנָא סיורג
 זיא "ןבעל רענילָאװ; .גנוניימ ריא טימ טנכערעג קרַאטש ךיז ןבָאה
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 ייווצ ןעניישרעד ןביוהעגנָא ןוא ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא טלָאמעד
 .ךָאװ ןיא לָאמ

 טָאה ןטייצ-יקסבַארג יד ןיא סיזירק ןשימָאנָאקע ןרעווש םעד ןופ

 ַא זיב ןלַאפעג זיא ןסנָאנַא לָאצ יד .גנוטייצ עקיזָאד יד ןטילעג ךיוא

 טלָאמעד .ןרעװ ןסָאלשעג לָאז יז זַא ,טָארדעג טָאה סע ןוא םומינימ

 ,ךוליא) קינַארַאב ןויצ-ןב .עיצַאזינַאגרָאער ַא ןעמוקעגרָאפ ריא ןיא זיא

 טלָאמעד טָאה ,ענוװָאר ןיא ןטסילַאנרושז עטבַאגַאב יד ןופ רענייא

 סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ גנוטייל יד ןוא עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא

 טָאה קינַארַאב ."גנוטייצ רענילָאװ, ףיוא ןעועג םשה הנשמ ךיז טָאה

 ןוא טָאטש רעדעי ןיא טעמכ ןטנעדנַאּפסערָאק עליבַאטס טמיטשַאב

 עסיורג ר ַא ןיא ךיוא יוװ ,עיסעלָאּפ ןיא ןוא ןילָאװ ןיא לטעטש

 ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה רע .לארשי-ץרא ןיא וליפַא ןוא ןליױּפ ןיא טעטש

 עטצעל יד .ץינעמערק ןוא ענבוד ,הַארטסָא ןיא ןבַאגסױא עלַאקָאל
 רעקיטרָא רַאפ טמיטשַאב ןעוװעג זיא "גנוטייצ רענילָאװ; ןופ טייז

 עקיזָאד יד ךיז טָאה טקורדעג רעבָא ,טעטש עקיזָאד יד ןופ קינָארכ

 .ענוװָאר ןיא גנוטייצ

 ,לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע זיא קינַארַאב ןויצ-ןב יו םעדכָאנ
 -סױרַא טָאה רעכלעוו ,דרוב .י ןרָאװעג טמיטשַאב רָאטקַאדער סלַא זיא
 ןופ ץנעטסיזקע רעקירָאי-10 רעד וצ רעמונילבוי ןסיורג ַא ןבעגעג
 .?סעייג רענילָאװ, .נ.א) גנוטייצ רעד

 רענילַאװ; -- ןעמענ ענעדישרַאפ רעטנוא -- גנוטייצ עקיזָאד יד
 1924 ןופ ,רָאי 15 טריטסיזקע טָאה ,"סעיינ, --- "גנוטייצ, -- "ןּבעל
 ןוא לעגייפ .י ןופ יירעקורד רעד ןיא טקורדעג ךיז ןוא ,1929 זיב
 .2 רעמונ ,סַאג עיזיוויד עט-12 ,ענווָאר ,קַאוװטיל

 רענילָאװ, יװ ןעגנוטייצ ערעדנַא ךיוא ןענישרעד ןענעז ענוװָאר ןיא

 טַארב קחצי

 עיינ סָאד; ;םִיוב .ב ןוא ַאדָאגַאי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"עמיטש
 .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,םַאג .ב ןופ ןבעגעגסיורַא ,"טרָאװ
 עשיערבעה ַא טריטסיזקע ךיוא טָאה טיײצ עצרוק ַא .רעטסײמגַאװ
 עשירַארעטַיל ַא ןוא (1932) "תירבעה הינילהוו, .נ.א טפירשנכָאװ-ייװצ
 עטסעב יד טעברַאעגטימ ןבָאה סע ּוװ ,(1924) "געוו רעזדנוא, טפירש
 .הביבס ןוא ענוװָאר ןופ תוחוכ עשיטסילַאנרושז ןוא עשירַארעטיל

 וּורּפ רעטסנרע ןַא ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא זיא 1933 רָאי ןיא

 רעשידיי רענילָאװ; .נ.א גנוטייצ עכעלגעט ַא ענוװָאר ןיא ןבעגוצסיורַא
 -רושז רעװעשרַאװ רעד ןעוועג זיא ןופרעד רָאטַאיציניא רעד ."רעירוק
 ,םכסה ַא קנַאדַא ןרָאװעג טכעלגעמרעד זיא סָאד .עזוקרַאמ .י טסילַאנ
 רעד, גנוטייצגָאט רעקיטלָאמעד רעד טימ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סָאװ
 .טלופעגסיוא זיא טייז עטשרע יד זיולב רעכלעוו ןופ "רעירוק רעשידיי
 עקיזָאד יד .עיסעילָאּפ ןוא ןילָאװ ןופ סעיינ עלַאקָאל טימ ןרָאװעג
 רעד ןופ ץנערוקנָאק יד ןטלַאהסיוא טנעקעג טינ רעבָא טָאה גנוטייצ
 ןרעלוגער ןופ ןכָאװ עכעלטע ךָאנ ןוא עסערּפ רעשידיי רעװעשרַאװ
 .ןסילש טזומעג ךיז יז טָאה ןעניישרעד

 רעשידיי רעלַארטנעצ רעסיורג רעד ןופ ץנערוקנָאק יד רָאנ טינ
 .גנוטייצגָאט רעקיזָאד רעד ןופ ןסילש םוצ ןעוװעג םרוג טָאה עסערּפ
 רעקיזָאד רעד ןיא ןטײקירעװש-טרָאּפסנַארט יד טקריוװעג ךיוא ןבָאה סע
 רעסיורג ַא טימ ןעמוקעגנָא ןטנענָאבַא יד וצ זיא גנוטייצ יד לייוו ,טנגעג
 ריא ןופ גָאט ןטירד רעדָא ןטייוצ ןפיוא טשרע -- גנוקיטעּפשרַאפ
 .ןעניישרעד

 טָאה ,ענוװָאר ןיא גנוטייצ עשידיי עכעלגעט ַא ןבעגסױרַא סָאד
 ןזירק עשידיי יד ןיא גנוריסערעטניארַאפ עסיורג ַא ןפורעגסױרַא
 עכלעוו ,ןילָאװ ןיא טייהרעדנימ רעשילוּפ רעד ייב זיורבפיוא ןַא ןוא
 -סױרַא ,גנוריגער רעשילױּפ רעד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד טימ ,טָאה
 טייזעג טָאה סָאװ ,?עיקסנילָאװ ָאקָא, לטעלב רעגָאמ ןייא םיוק ןבעגעג
 .ןדיי ןגעק סַאה

 רזעילא "ןבעל רענילָאװ, ןופ דילגטימ-עיצקַאדער רענעזעוועג רעד
 גנוטייצ עשידיי יד ןעװ ,ךָאװטימ ןדעי זַא ,טליײצרעד טָאה קַאטסָאש
 רעד עיצקַאדער ןיא ןעמוקנײרַא טגעלפ ,קיטרַאפ ןעוועג ןיוש זיא
 ןטקורדעגּפָא םעד ןרירוזנעצ ןעמונעג ןוא ,דמושמ ַא ,רָאזנעצ רעשיליוּפ
 ןטיור טימ רע טָאה ,טסקעט םעד ןענעיילרעביא ןכָאנ .לַאירעטַאמ
 ןוא ןטלַאּפש-סגנוטייצ יד רעביא ןכירטש טריפעגרעביא טפיטשיילב
 ןוא רעבעגסורַא רעד .גנוטייצ רעד ןופ לטירד ייווצ ךרע ןַא טלסּפעג
 עינַאּפ ,שטייט'ס/ : רָאזנעצ םייב ןטעב ןעמונעג ךיז ןַאד טָאה רָאטקַאדער
 יז טרעװ טכַאנײב טנייה ,קיטרַאפ ןיוש ךָאד זיא גנוטייצ יד ,רָאזנעצ
 ליפיוזא ןפרַאװסױרַא ךיא ןעק יװ ָאט ,ןטנענָאבַא יד וצ טקישעצ

 *? ןעלקיטרַא
 -ָארשרעד םעד טקוקעגנָא ,ליפעגטימ סיורג טימ ,דמושמ רעד טָאה

 ביג ,אלימ, :טגָאזעג ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ,רעבעגסױרַא םענעק
 גנַאל ןיוש ןיב ךיא .ווערק ַאיסּפ ?ןכַאמ ךיא ןעק סָאװ ,זיא'ס יו סױרַא
 רעשידיי ַא טרָאפ ...עקסווָאדישז ַא ךָאנ זיא ץרַאה סָאד רעבָא מא
 ?..,ןלזג



 עיסעילָאּפ ןוא ןילָאװ ןיא עסערּפ עשידיי

 רָאטקַאפ ַא -- עסערּפ עשידיי יד

 עיסעילָאּפ ןוא ןילָאװ ןבָאה סָאװ וצ : עגַארפ יד ךיז טלעטש גולפ ןיא
 יד זיא לכ םדוק ?ןעגנוטייצ עלַאקָאל ,ענעגייא ןיא טקיטיונעג ךיז
 עשרַאװ ןיא עסערּפ עשידיי עסיורג ,ענײמעגלַא יד סָאװ ,יד ןעוועג הביס
 יד .ץניװָארּפ רעד ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד טלגיּפשעגּפָא טינ טָאה
 קורדסיוא םוצ !עמוקעג טינ ןענעז ערעייז ןעמעלבָארּפ עטקיטייװעגנָא
 ףעלגעממוא ךיוא זיא סָאד ןוא ."טנעמָאמ, ןיא רעדָא ?טנייה, ןיא
 עקיזָאד סָאד ןעוועג זיא קיברַאפליפ וצ ,טריצילּפמָאק וצ לייוו ,ןעוועג
 סע טָאה'מ ןוא ךייט רעטמערוטשעצ ַא יװ טזיורבעג טָאה סע .ןבעל
 ַא ןענופעג ץניוָארּפ רעד ןיא ךיז ןבָאה םעד ץוח .ןרילוגער טפרַאדעג
 רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש ,םינדמל ןדיי ךס
 -טנַא זיא רעבירעד .לגרה תסירד ןייק טַאהעג טינ עסערּפ רעלַארטנעצ
 ןעגנערב לָאז סָאװ ,עסערּפ עלַאקָאל ַא ןפַאש ןגעוו קנַאדעג רעד ןענַאטש
 ןדיי יד ןופ ןבעל עכעלגעטיגָאט סָאד ןעלגיּפשּפָא ןוא קורדסיוא םוצ
 עדווירק רעייז ןעמעננָא ךיז ,דייל ןוא דיירפ רעייז ,ץניװָארּפ רעד ןיא
 טינ ,םיפיקת ינימ לכ ןגעק ייז ןציש ,ןענַאגרָא-טכַאמ עשילױּפ יד ייב
 רעד ,ןסערעטניא עשידיי רַאפ ףמַאק םעד ןריפ ; להקה-ישאר ענעפורַאב
 -לוק ןוא עשיטסינויצ ַא ןריפ ; ןלַאװ-הליהק ןוא -טַארטסיגַאמ תעב רקיע
 -רַאפ ,לארשי-ץרא ןייק הילע וצ ןפור ,טעברַא-סגנורעלקפיוא עלערוט
 .וו.א.א ןדנָאפ עשיטסינויצ יד ןקרַאטש

 סנטשרע ?ןעגנוטייצ עלַאקָאל לָאצ יד טרעמעג ךיז טָאה סָאװרַאפ
 טַאהעג ןבָאה ןעגנוטייצ לייט לייוו --- סנטייווצ ןוא ,םירפוס תאנק בילוצ
 -טינ ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא ,גנוברַאפַאב עסיוועג ַא
 עלַאנָאיצַאנ ןוא עשיטסינויצ יד טָאה ,לשמל ױזַא .ןעיײטרַאּפ עשיטסינויצ
 ,עכלעוו ,"עמיטש רענילָאװ, יד טפמעקַאב ףרַאש ."ןבעל רענילָאװ;
 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה ,ןטלַאהעג טָאה'מ יװ
 .ןזיירק עשיטסידנוב

 ןעמ זַא ,טניימעג ןבָאה ענװָאר ןיא ןטסילַאעדיא-ןטסינויצ עקינייא
 ןעוועג זיא "ןבעל רענילָאװ, ןוא .ןילָאװ רַאפ "ןייז םשה שדקמ; ףרַאד
 ןרַאפ ,רוזנעצ רעד רַאפ ךיז ןקָארשעג טינ ,גנוטייצ עשירעפמעק ַא
 ןענישרעד סנגרָאמוצ יז זיא ,ןסָאלשעג יז טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,עטסָארַאטּס
 עבלעז יד ןעװװעג שיטקַאפ זיא סע רעבָא ,ןעמָאנ רעדנַא ןַא רעטנוא
 ...טרעיילשרַאפ שרעדנַא רָאנ ,גנוטייצ

 הכָאלמ רעייז ןבָאה עסערּפ רעלַאקָאל רעד ןופ רעטעברַאטימ יד
 -ןטסילַאעדיא עגנוי ןעוועג ןענעז ייז .סרּפ לבקל תנמ לע אלש ןָאטעג
 ךרוד ןוא תוחילש סלַא טכַארטַאב טעברַא רעייז ןבָאה סָאװ ,ןטסַאיזוטנע
 .טלעוו רעטיירב רעד ןיא געוו ַא ךיז רַאפ ןדיינשכרוד טלָאװעג ךיוא םעד
 ןוא ןטסילַאנרושז עטריטנַאלַאט ךס ַא ןעװעג ייז ןשיװצ ןענעז סע
 ןבָאה ןעגנוטייצ יד ןופ רעבעגסױרַא ןוא ןרָאטקַאדער יד .רעביירש
 ןוא ןעועג ברקמ ייז ,ןטסילַאנרושז-רעגנַאפנָא עגנוי יד טקיטומרעד
 .ןטסילַאנרושז עשידיי עגנוי ןופ רוד ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םורַא ױזַא

 רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאפ ענווָאר ןיא זיא 1921 רַאורבעפ ןט-2 םעד
 ןכלעוו ףיוא ,ןילָאװ ןיא ןטסילַאנרושז עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ

 טסילַאנרושז עשידיי ןופ דנַאברַאפ ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע
 סלַא .ןטסַילַאנרושז 40 טקילײטַאב ךיז ןבָאה רָאפנעמַאזוצ ןקיזָאד ןיא
 .קינעשטעּפ ןורהא ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא דנַאברַאפ ןופ רעציזרָאפ

 -- טיז עטשרע יד ?גנוטייצ עלַאקָאל ַא ןעזעגסיוא טָאה יװ
 .(תועדומ-רעיורט ךיוא ןוא עמַאלקער-סלדנַאה ,סעיצַאלוטַארג) ןסנָאנַא
 "רעלעק ןיא, ןטנוא .תועידי ,לקיטרַא-טַײל ַא --- טייז רעטייווצ רעד ףיוא
 -- טייז עטירד .ןבעל ןקיטרָא ןופ דליב רעדָא שזַאטרָאּפער ,גנולייצרעד ַא
 ,ןילָאװ ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק -- טייז עטצעל ןוא ענוװָאר ןופ סעיינ
 ןענישרעד זיא תבש ברע .ווא.א עיצקַאדער ןיא ווירב ,תועידי ,טרָאּפס
 .עגַאלײב רעשירַארעטיל ַא טימ רעמונ רעטרעסערגרַאפ ַא

 קסניּפ ןיא עסערּפ עשידיי

 רָאנ ןילָאװ ןוא עיסעילָאּפ ןיא רָאנ טינ טמירַאב ןעוועג זיא קסניּפ
 עריא טימ ,טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ריא טימ ןלױּפ ץנַאג ןיא
 ,טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענעז סָאװ ,םיגיהנמ עשידיי
 רעצנַאג רעד ןיא ןליפ טזָאלעג ךיז טָאה גנוקריווסיוא רעייז ןוא
 .טלעוו רעשידיי

 ןעניישרעד ןבױהעגנָא טָאה "עמיטש רעקסניּפ; גנוטייצ עטשרע יד
 עקיזָאד יד .ןילוב לאכימ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא .1925 רָאי ןיא
 "שמיטש רעקסניּפ , יד .קיטיירפ ןדעי רעלוגער ןענישרעד זיא גנוטייצ
 יד ןופ טײקיטעט רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ סיורג ןזיװעגסױרַא טָאה
 רָאטקַאדער ריא שטָאכ -- טָאטש ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ
 יד זיא טיײצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןוא -- טסינויצ ןייק ןעוועג טינ זיא
 ןופ ןַאגרָא ןלעיציפָא-בלַאה ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ גנוטייצ עקיזָאד
 .קסניּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד

 טייװצ ַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא קסניפ ןיא טָאה 1931 רָאי ןיא
 רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד .?טרָאװ רעקסניּפ, ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ
 סָאד .ןַאמרופ ןבואר ךָאנרעד ןוא ַאכַאבור ןסינ ןעוועג זיא רָאטקַאדער
 ַא ףױא רעטעברַא-רעקורד עּפורג ַא ןבעגעגסױרַא טָאה טַאלבנכָאװ
 .עזַאב רעוויטַארעּפָאָאק

 -גכָאװ ַא 1935--26 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד ךיוא זיא קסניּפ ןיא
 ריא .?טפירשנכָאװ עלַאנָאיצַאנ; ןעמָאנ ןטימ ןטסינָאיזיװער יד ןופ טַאלב
 השמ ,ןייטשפוג .שזניא ,סַאב המלש ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצקַאדער
 ןרָאװעג טצעזעג זיא גנוטייצ יד .ןַאלּפַאק דוד רעטסיגַאמ ןוא ןישורבָאד
 .ןישַאמ-קורד רעטלַא ןַא ףיוא טקורדעג ןוא טנַאה רעד טימ

 עטפָא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ?טרָאװ רעקסניּפ, ןופ וויטַארעּפָאָאק ןיא
 רעד ןיא גנוטלַאּפש ַא וצ ןעמוקעג זיא ,1922 רָאי ןיא ,ףוסל .םיקוסכס
 לדנעמ טימ שארב ,ריא ןופ לייט ןייא ןוא עּפורג רעוויטַארעּפָאָאק
 רעקסניּפ, ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ טירד ַא ןפַאשעג טָאה ,ןַאמביירט
 טַאלבנכָאװ ַא ךָאנ ןעניישרעד ןביױהעגנָא טָאה 1926 רָאי ןיא ."ךָאװ
 רעטעלבנכָאװ יירד עלַא עקיזָאד יד ."ןבעל רעקסניּפ, ןעמָאנ ןטימ

 -רענעייל ענעגייא ערעייז טַאהעג .ןוא ירפ קיטיירפ ןדעי ןענישרעד ןענעז

 עלַאקָאל יירד עלַא טפיוקעג ןעמ טָאה קסניּפ ןיא רעזייה ייר ַא ןיא .ןזיירק
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 ץלַא סָאד זיא ןסור .ןעמַאזוצ ןבַאגסוא
 .ןרָאװעג טרידיווקיל

 .טפמעקַאב קיטייזנגעק ךיז ןבָאה רעטעלבנכָאװ יירד עקיזָאד יד
 סע .רעטקַארַאכ ןשיאיײיטרַאּפמוא ןַא ןגָארטעג טָאה ?טרָאװ רעקסניּפ,
 ךיוא ןוא ןטסילַאנרושז עשיאייטרַאּפמוא טקילײטַאב םיא ןיא ךיז ןבָאה

 יד וצ ברוקמ רעייז ןעװעג "ןבעל רעקסניּפ, זיא ןגעקַאד .ןטסידנוב

 גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא .ןזיירק עשיליוּפ עדנשרעה

 עשיטסינויצ-יטנַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןענעז

 רעשידיי רעד ייב גנורעטיברַאפ ןפורעגסיורַא ןבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא

 יד טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןיא .גנורעקלעפַאב
 ןענעז ייז ןיא .הביבס ןוא קסניּפ ןופ תוחוכ עשירַארעטיל עטסעב
 .טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןעגנוטכיר עלַא טקילײטַאב ןעוועג

 עלַאקָאל רַאפ ץַאלּפ טעמדיוועג רקיע רעד טָאה קסניּפ ןיא עסערּפ יד
 -רעד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ךיוא ריא ןיא ןענעז סע רעבָא ,םינינע
 סעיזנעצערדָאניק ןוא -רעטַאעט .,ןעייסע ,ןלעװָאנ ןוא רעדיל ,ןעגנולייצ
 ַא טָאה עסערּפ עקיטרָא יד .ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ עלעוטקַא ןוא
 ןכעלטפַאשעזעג ןשידיי ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ טקריװעגטימ ךס
 עשיטסינויצ רַאפ טקנעשעג יז טָאה טרָא סיורג ַא .טָאטש ןיא ןבעל
 .ןעמעלבָארּפ

 ןעוועג טייצ עסיוועג ַא זיא ?טרָאװ רעקסניּפ, ןופ רָאטקַאדער
 ךיוא טָאה רע .(לט) ןיוועל היבוט רעטכיד רעשיערבעה לוא רערעל רעד
 זיא רעכלעוו ,'םילג; לַאנרושז ןיא ןעגנופַאש ענייז טכעלטנפערַאפ
 .וו.א.א עשרַאװ ןיא "הריפצה; ןיא ,ענליוו ןיא ןענישרעד טלָאמעד

 "ןבעל רעקסניּפ, ןופ רָאטקַאדער ןעוועג זיא יקסנַאדוב רעב םייח
 -טנעצנָאק וצ ןזיװַאב טָאה רע .ןעניישרעד ןייז ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןיא
 ןבירשעג ןוא ןזיירק ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ-ןעּפ ךיז םורַא ןריר
 .ןעמַארג ןיא רקיע רעד ,סעמעט עלעוטקַא ףיוא ןעלקיטרַא

 יד ןופ שרַאמניירַא ןטימ
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 טכעש ילתשכ
 גנאי דמות
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 טַארב קחצי

 קסירב ןיא עסערּפ עשידיי

 עקינַײא ןרָאװעג טכַאמעג ןרָאי רע-20 יד בייהנָא ןענעז קסירב ןיא
 תליחת זיא סָאד רעבָא ,גנוטייצ עשידָאירעּפ ַא ןבעגוצסױרַא ןווּורפ
 ןענישרעד זיא 1922 רעבמעטּפעס ןט-18 םעד טשרע .ןעגנולעג טינ
 רעד רעטנוא ,"עמיטש רעסעילָאּפ, טַאלבנכָאװ ןופ רעמונ רעטשרע רעד
 װַאלסינָארב ר"ד ןעוועג זיא רעבעגסױרַא רעד .עלכַארד .מ ןופ עיצקַאדער
 יד .קסניּפ ןופ רעטסיײמרעגריב-עציוו רעקידרעטעּפש רעד -- רענליוו
 ךיז טזמעג ןוא םִימַי תוכירא ןיק טַאהעג טינ טָאה גנוטייצ עקיזָאד
 רעבמעטּפעס ןט-5 םעד זיא רָאי בלַאה ַא ןופ הקספה ַא ךָאנ .ןסילש
 עיצקַאדער רעד רעטנוא יינספיוא גנוטייצ עקיזָאד יד ןענישרעד 4
 + .רענליוו ר"ד ןופ ףליהטימ רעד ייב גרובצניג יכדרמ ןופ

 ,גנוטייצ רעד ףיוא גױא גנערטש ַא ןטלַאהעג טָאה טכַאמ יד
 ..רענעייל רעיירטעג ַא רעריא ןעוועג זיא ןיילַא עטסָארַאטס רעד ןוא
 רעגנערטש רעד ץָארט ,עשירעפמעק ַא ןעװעג זיא גנוטייצ יד רעבָא
 ןיא הקספה ַא ןטָארטעגנײרַא רעדיוװ זיא 1924 רעבמעצעד ןיא .רוזנעצ
 יז זיא 1925 לירּפַא ןט-24 םעד ןוא גנוטייצ רעד ןופ ןעניישרעד
 יד .?טַאלבנכָאװ רעיסעילָאּפ, ןעמָאנ ןרעטנוא ןענישרעד  יינספיוא
 -עקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיװצ רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא גנוטייצ
 טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד .הביבס רעד ןיא ןוא קסירב ןיא גנור
 -ניא ןוא טכער עריא ןופ ןירעקידייטרַאפ ַא ןעזעג גנוטייצ רעד ןיא
 .ןסערעט

 רעלַאקָאל ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ךיוא זיא גנוטייצ יד
 ןגָארטעג טָאה גנוטייצ רעד ןופ טייז עטשרע יד .ןירבָאק רַאפ גנוטייצ
 .סעיינ עקיטרָאד יד טימ טלופרַאפ ,"עמיטש רענירבָאק, לּפעק סָאד

 ,גנוטייצ-גָאט ַא קסירב ןיא ןענישרעד ךיוא זיא טייצ עסיוועג ַא
 ןשידי רעװעשרַאװ ןטימ םכסה ַא טױל ,"גָאט רעסעילָאּפ, .נ .א
 -טינ ַא טימ קסירב ןייק ןעמוקנָא טגעלפ גנוטייצ עקיזָאד יד ."רעירוק;
 רעקסירב; לּפעק סָאד ןבעגוצ ןעמ טגעלפ ָאד .טייז רעטשרע רעטקורדעג
 "סערּפסקע רעסעילָאּפ רעזדנוא; יצ .?גָאט רעסעילָאּפ , רעדָא ,"טַאלבגָאט
 עכעלגעט ַא ךיוא טגָאמרַאפ קסירב טָאה םורַא ױזַא .סעיינ עקיטרָא טימ
 ...גנוטייצ

 עסיוועג ַא ןענעז "עמיטש רעסעילָאּפ,, ןוא ?טַאלבנכָאװ רעקסירב;
 קחצי ןוא רעקנַאש השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןענישרעד טייצ
 רעד ןופ רענָאיּפ רעד ןעוועג זיא עלכַארד שרעה-ריאמ רעבָא .ןומיר
 .קסירב ןיא עסערּפ רעשידיי

 קצול ןיא עסערּפ עשידיי

 ,ןילָאװ ,קצול ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1926 רָאי ןיא

 ןרָאטַאיציניא יד ."ןילָאװא ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ עשידיי עטשרע יד

 .510--506 'סמ ,ביבא-לת -- םילשורי ,אטילד קסירב ,תויולג לש הידּפולקיצנא '

 א אוטווועואאאווו



 עיסעילָאּפ ןוא ןילָאװ ןץיא עסערפ עשידַי

 -ָאירעּפ רעקיזָאד רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד קיטייצכיילג ןוא רעבעגסױרַא
 + .דלעפנרעטש קחצי ןוא (ןזח) ןַאזַאכ .ש ןרָאװעג ןענעז טפירשטייצ רעשיד

 רעשירַארעטיל ַא קיטעט ןעוועג קצול ןיא זיא טייצ רענעי ןיא
 .ש .טעברַא-רוטלוק עוויסנעטניא ןַא טריפעג טָאה סָאװ ,זיירק-טנגוי
 עכלעוו ,ענובירט ַא קיטיונ זיא'ס זַא ,ןענופעגנייא טלָאמעד טָאה ןַאזַאכ
 יד ןופ תוחוכ עכעלטפַאשלעזעג עלעיצנעטָאּפ יד ןריזיוויטקַא לָאז
 רעבָא .ללכה תבוטל טעברַא רעד רַאפ ןעניוועג ייז ןוא ןטכיש עטיירב
 עלעיסנַאניפ ןעוועג קיטיונ ןענעז ןכעלקריוורַאפ וצ ןַאלּפ ַאזַא ידּכ
 טייצ רענעי וצ זיא םעד ץוח .ןעװעג טינ ןענעז עכלעזַא ןוא ןעלטימ
 ןעמ טָאה .טפירש רעשידיי טימ יירעקורד ןייק קצול ןיא ןעוװעג טַינ
 לקיטרַא-טײל םעד ןיא .עשרַאװ ןיא טקורדעג רעמונ ןטשרע םעד
 : .דנַא .ווצ ןבירשעג ןַאזַאכ .ש רָאטקַאדער רעד טָאה

 עכעלטפַאשלעזעג ענערַאפרעד רעבָא טגנוי עּפורג ַא ןענעז רימ..,
 ןגָאמרַאפ רַאפרעד רעבָא ,תורצוא סחרוק רשפא טינ ןגָאמרַאפ סָאװ ,רעוט
 .טנעמַארעּפמעט ןוא קימַאניד ,ןליוו ןקידתונשקע ,עיגרענע ,טומ רַימ
 סָאװ ,רימ ןגָאמרַאפ ךַאז ַא ךָאנ ןוא .קידנגונעג ,רַימ ןביולג ,זיא סָאד
 ןוחטב ןשיטסימיטּפָא ןלופ םעד ןגָאמרַאפ רימ :רקיע רעד זיא סָאד
 ,רעטסעב רעד ,ןסַאמסקלָאפ עטיירב יד זַא ,גנוגייצרעביא עלופ יז
 טָא ןוא .זדנוא טימ זיא ,טפַאשלעזעג רעזדנוא ןופ לייט רעטסטנוזעג
 ,רַאוװרעזער םעד סָאד ןפַאש ,ןוחטב רעד ,גנוגייצרעביא עקיזָאד יד עקַאט
 רעזדנוא טימ ןטערטוצסױרַא טייקטסיירד ןוא חוכ זדנוא טרעפיל סָאװ
 .ףמַאק םענעפָא ןיא ןַאגרָא

 ,ילָאװ ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ָאװינ םעד ןביוהפיוא..,
 -רָאנ ןוא ןקינייר ,ןסַאמ יד ייב ןייזטסּוװַאב עכעלטפַאשלעזעג סָאד ןקעוו
 רימ סָאװ ,ליצ רעזדנוא זיא סָאד -- ןבעל ךעלטנפע רעזדנוא ןריזילַאמ
 *! טײקשיאייטרַאּפמוא, : ָאטָאמ רעזדנוא .ךיז ןלעטש

 ךיז טָאה גנוטייצ רעד ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןבעגסיױרַא ןכָאנ
 -סױרַא ףיוא ןעלטימ עלעיסנַאניפ ןייק ָאטשינ ןענעז'ס זַא ,ןזיװעגסױרַא
 8--7 ןופ תופתוש ַא ןפַאשעג ןַאד ךיז טָאה'ס .רעמונ ןטייווצ םעד ןבעגוצ
 -עגפיוא ,סעטָאלז 5:000 ךרע ןַא ןגָארטעגנײרַא ןבָאה עכלעוו ,ןָאזרעּפ
 -וצסױרַא ףיוא םירישכמ עקיטיונ עלַא טימ יירעצעז ַא טימרעד טלעטש
 ןופ רעמיצ ַא ןבעגעגּפָא טָאה םיפתוש יד ןופ רענייא .גנוטייצ ַא ןבעג
 -ףָאלש ןייז טימ טצענערגעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוניוו רענעדיײשַאב ןייז
 רעטייווצ רעד ןענישרעד זיא ,טייצ שדוח ַא ןופ הקספה ַא ךָאנ ...רעמיצ
 טקורדעג ןוא יירעקורד רענעגייא רעד ןיא טצעזעגסיוא ,"ןילָאװ, רעמונ
 .1926 רעבמעווָאנ ןט-19 םעד סָאד זיא ןעוועג .ןרעטכיר יב

 .יירעצעז רעד ןופ טייוו ןענופעג יירעקורד יד ךיז טָאה טגָאזעג יו
 רעד ןיא עלעגעוו ַא ףיוא ץַאז םעד ןריפ טזומעג רעבירעד טָאה'מ
 ןעמ טָאה ,טייצרעטניוו ,לָאמניײא זא ,טלייצרעד ןַאזַאכ .ש .יירעקורד
 .יירעקורד רעד ןיא ,ריטס ךייט םענעריורפרַאפ ןרעביא טריפעג ץַאז םעד
 עלעגעוו סָאד ןוא ךיז טכערב זייא סָאד זַא ,טליפרעד ןעמ טָאה םיצולּפ
 זיא טנעמָאמ ןטצעל עמַאס ןיא טשרע ...טנורג םוצ ןייג וצ ךיז טביילק

 .קצול ,ךוב-רוכזי ,ןַאזַאכ .ש ,"קצול ןיא עסערּפ עשידִיי , *

 ז טימ עלעגעוו סָאד ןעװעטַארוצסױרַא ןעגנולעג שזַאּפמָארטעמ םעד = טלטוטוו
 ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש זיא סע .גנוטייצ רעד ןופ ןטייז ?ענעכָארבעגסיױוא;
 ?ןילָאװא ןעוו ,קצול ןיא בושי רעשידִיי רעד ןעזעגסיוא טלָאװ סע יװ
 --.ןרָאװעג ןעקנורטרעד הלילח טלָאװ

 ןענישרעד גנוטייצ יד זיא ןטייקירעװש עלַא עקיזָאד יד ץָארט
 זיירק רעד ךיוא ןוא ןסקַאװעג זיא רעטעברַאטַימ לָאצ יד ,רעלוגער
 .טרעסערגרַאפ רדסכ ךיז טָאה רערערַאפ ןוא טניירפ ןופ

 תוכייש ןיא ןוא טַארטָאטש םוצ ןלַאװ יד ןעמוקעגרעטנוא ןענעז'ס
 ר"ד טימ רענייא ,ןרעגַאל ייווצ טעדליבעג קצול ןיא ךיז ןבָאה טימרעד
 יד .שארב גרעבנָארב ר"ד טימ רעטייוצ רעד ןוא שארב ןילייב .ב
 רעדעי ןוא ןפמעקַאב קיטייזנגעק ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןרעגַאל עקיזָאד
 ר"ד .טָאטש ןיא עינָאמעגעה יד ןּפַאכרַאפ טלָאװעג טָאה רעדנוזַאב
 םיפתוש יד טימ דלעפנרעטש קחצי ייב טפיוקעגּפָא ןַאד טָאה גרעבנָארב
 רעקיזָאד רעד ןופ ןביוהעגנָא ןוא יירעצעז רעד טימ ןעמַאזוצ גנוטייצ יד
 רעד .ןיליײב ר"ד ןופ רעגַאל ןשירענגעק ןפיוא ?ןסיש; וצ עיציזָאּפ
 טפיוקעג טָאה ,טנעה עטגיילרַאפ ןייק טימ ןסעזעג טינ ךיוא זיא רעטצעל
 סגרעבנָארב ןיא ?ןסישקירוצ; ןביוהעגנָא ןוא יירעצעז עיינ ַא עשרַאװ ןיא
 ."קנַאדעג רענילָאװע גנוטייצ רעיינ ןייז טימ רעגַאל

 ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז ןעגנוטייצ עקיזָאד יד סָאװ ,םעד ץָארט
 עקיצומש יד רדסכ ןשַאװעג ןוא סעיציבמַא עכעלנעזרעּפ ןופ ןערב
 טכַאמעג ףייר ןבָאה ייז סָאװ ,טסנידרַאפ םעד טַאהעג ךָאד ייז ןבָאה ,שעוו
 טָאה סָאװ --- "ןילָאװע --- ,קצול ןיא גנוטייצ רעליבַאטס ַא רַאפ ןדָאב םעד
 רעטייוצ רעד זיב טריטסיזקע ןַאזַאכ .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 .המחלמ-טלעוו

 *עמיטש רעלוװָאק,

 ןבָאה "עמיטש רעלווָאק; גנוטייצנכָאװ רעד ןופ ןרעמונ עטשרע יד
 רעד ןיא רערעל ,טכוי .צ ךרוד טריגַאדער ,1927 רָאי ןיא ןזיװַאב ךיז
 רעקציװָארבָאד טימ ןעמַאזוצ ,רע .?טרָא, ןיא ןוא לוש-סקלָאפ רעלווָאק
 ןבָאה ,לוש-"טרָאא רעקיטרָא רעד ןופ רָאטקעריד ,רָאטקעּפס .מ ןוא
 זיא עכלעו ,גנוטייצ עטנַאמרעד יד לעוװָאק ןיא ןבעגסורַא ןביוהעגנָא
 .קיטיירפ --- ךָאװ ןיא לָאמ ןייא ןענישרעד

 קח לבי רעד
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 רעשידיי רעסיורג ַא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה סע ּוװ ,לעװָאק ןיא
 ןוא סעיצוטיטסניא ,ןלוש עשידיי ןופ ץענ רעטיירב ַא טימ ,רעטנעצ
 לָאז סָאװ ןַאגרָא-עסערּפ ַא רַאפ טרָא ןַא ןעוועג זיא סעיצַאזינַאגרָא
 לַאירעטַאמ ןייק זַא ,טרפב .ןבעל עשידיי עקיטרָאד סָאד ןעלגיּפשּפָא
 ..טלעפעג טינ לָאמניײק ןבָאה רעטעברַאטימ ןייק ןוא גנוטייצ רעד רַאפ

 ןעעז 1929 רעבמעוװָאנ ןט-1 ןופ "עמיטש רעלווָאק; רעמונ ןיא
 ךיז טלעטש גנוטייצ יד ."גנַאגרָאי רעטירד, :טפירשרעביא ןַא רימ
 רָאטקַאדער ריא ."טפירשנכָאװ עשירַארעטיל ,"עשיטַארקָאמעד/ סלַא רָאפ
 עקיזָאד יד .(ריקי .ב ןעמונ ןרעטנוא ךיוא טקורדעג) ,קַארוב בקעי ןעוועג זיא
 .גירק-טלעוו ןטייווצ ןופ ךורבסיוא ןזיב טריטסיזקע טָאה גנוטייצ

 -ַאמרָאפניא עלַאקָאל רקיעב טכַארבעג טָאה "עמיטש רעלוװָאק , יד
 -- סעיצַאלוטַארג רַאפ טמיטשַאב ןעועג זיא טייז עטשרע יד .סעיצ
 ןעמוקעג זיא רעטייוו .וו.א.א סהוצמ-רב ,ןתירב ,תונותח ,גנובָאלרַאפ
 עשיטַאמַארד רענליוו יד) "רענליוו יד ןופ גנולעטשרָאפ, :יװ קינָארכ
 ןייז טגנערב דניק ַא? :העידי ַאזַא טכַארבעג ךיוא טרעװ סע .(עּפורט
 :"לארשי רַאפ ףליה

 רעקירָאי-8 רעד ןעמוקעג געט יד זיא עיצקַאדער רעזדנוא ןיא;
 סַאלק ןט-2 ןופ רעליש ,סַאגיקסוװַאשרַאװ ןופ ,רערעל לתוטמ עלעגניי
 ןטלַאהעג ךעלטנעה עניילק ענייז ןיא טָאה רעכלעוו ,"הילצרה, רפס-תיב
 סָאד וצ רימ ייב טמענ :טגָאזעג קיצרַאה טָאה ןוא ,טלעגניילק עלעקעּפ ַא
 טעב ךיא ןוא ,סעטָאלז 2 עצנַאג -- טלמַאזעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,טלעג
 סָאװ ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי יד רַאפ רעביא טלעג ןיימ טקיש ךייא
 דנַאל רעזדנוא ןיא ןרָאװעג טעגרהעג ןענעז סעטַאט ןוא סעמַאמ ערעייז

 זיא דניק סָאד ןוא ןעמוקעגנגעקטנַא ןעמ זיא השקב ןייז .לארשייץרא
 ."רענעדירפוצ ַא קעװַא

 םַארב קחצי

 זיא סָאװ ,"ןבעל רעזנואק .נ.א טפירשנכָאװ רעטייווצ רעד ןיא
 סָאד .סעיינ עלַאקָאל עכעלטע רימ ןעניפעג ,לעוװָאק ןיא ןענישרעד
 ןַאגרָא רעשירַארעטיל-ךעלטפַאשלעזעג ,רעשיאייטרַאּפמוא; ןַא ןעוועג זיא
 .קיטיירפ ןדעי ןענישרעד ,"עסעילָאּפ ןוא ןילָאװ רַאפ

 עשידיי-שיערבעה ַא טייצ עסיוועג ַא ןענישרעד ךיוא זיא לעװָאק ןיא
 תימואלה הבשחמה לש האטבמ ילכ) "רמשמה לע; .נ.א טפירש-שדוח

 .1922 רַאונַאי ןיא ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע רעד .(הריעצה

 2 : הן א .,גנאגראי רעטייווצ?
 עא

 .גנישייצ עשירארעטל ןּוא עכיקטפאשקעזעג עשיטילאפ



 רַאבז .א

 ,ןַאלּפַאק חסּפ ךרוד טריטקַאדער גנוטייצגָאט -- "ןבעל רטזנואא
 .1918 רָאי ןיא םיא ךרוד טעדנירגעג

 .תודוסי עוויטַארעּפַאָאק ףיוא ןעגנַאגעגרעביא רעטעּפש
 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןענישרעד

 קָאטסילַאיב ןיא ךיז טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ בױהנָא עמַאס ןיא
 .ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןוא -ןטסילַאנרושז רעשידיי ַא טעדנירגעג

 רע טָאה ןיײארַאפ-ןטַארעטיל ןופ ןדנירג ןכָאנ טייצ עצרוק ץנַאג ַא
 רעקיסיירד יד ןופ ביײהנָא ןיא ןוא ןסקַאװרעדנַאנופ קרַאטש ךיז ןעמונעג
 ןקיזיר ַא טלָאמעד קידנציזַאב ןיוש) טילבעצ ױזַא ךיז רע טָאה ןרָאי
 ןגעלפ לָאמניײא טינ זַא ,(ןלוּפ ןיא עטסערג יד ןופ םענייא --- לַאז-ןעייל
 ןוא עשרַאװ ךָאנ סָאװ ,טימרעד ןסיורג ךיז רעביירש רעקָאטסילַאיב יד
 טעטש עקירעביא יד ןופ עקיצנייא יד ןעוועג קָאטסילַאיב זיא ענליוו
 ןגייא ןַא ךיז ןפַאש וצ ןזיוװַאב ןבָאה רעביירש עשידיי יד ּוװ ,ןליוּפ ןיא
 -סיוא עמַאס ןזיב שזַא ןרָאי טימ ייר ַא טריטסיזקע טָאה סָאװ לקניוו
 .המחלמ רעד ןופ ךורב

 םעניילק קיסעמשינטלעהרַאפ ַאזַא ןיא סָאװ ,אפוג טקַאפ רעד טָא
 עיצַארעּפָאָאק עשירַארעטיל עשידיי ַא טָאה רעטנעצ-רוטלוק ןשידיי
 טָאה קָאטסילַאיב ןיא זַא ,טזייװַאב ןרָאי טימ ייר ַא ןטלַאה טנעקעג ךיז
 סָאװ ,ןשטנעמ-ןעּפ עשידיי עטסנרע עּפורג ַא טקריוװעג ןוא טבעלעג
 יד ןיא וליפַא ןייז סע געמ ,לעוטקעלעטניא ןבעלוצסיוא ךיז טכוזעג טָאה
 .קָאטסילַאיב טָאטש רעד ןופ ןעמַאר עגנע

 ןעװעג טימרעד ןענעז ןטייקירעװש עקיטלַאװעג ערעסָאװ רעבָא
 קיניוו רעיײז ןעװעג אפוג קָאטסילַאיב ןיא ךָאד ןענעז :ןדנוברַאפ
 עכעלגעט ןבלַאהטרעדנָא םיוק -- טעברַא רעשירַארעטיל ןופ ןטַאטשרַאװ
 ַא וצ קורדוצ ַא -- "סערּפסקע, רעד ןעוועג זיא עבלַאה יד) ןעגנוטייצ
 .טַאלבנכָאװ ןייא ןוא (גנוטייצ רעװעשרַאװ

 -סילַאיב ןיא ןבָאה רענַאשז םענעדיישרַאפ ןופ רעלטסניק ןוא רעביירש
 טנעקעג טינ טושּפ לָאמטּפָא רעבָא ךיז ןבָאה ייז .טלעפעג טינ דָארג קָאט

 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ עסערּפ עשידיי רעקַאטסילַאיב

 ןַאלּפַאק הסּפ

 רעכעלגעט רעד ןופ רָאטקַאדער
 "ןבעל רעזנוא, גנוטייצ

 יד ןפַאש וצ ןסנַאניפ ןיא לגנַאמ ןבילוצ טסנוק רעייז ןיא ןבעלסיוא
 רעדָא טסילַאנרושז ,טַארעטיל רעד ּוװ ,טעברַא רַאפ ןטַאטשרַאװ עקיטיונ
 טינ סָאד ןוא) ןעלגילפ ענייז ןטײרּפשרעדנַאנופ ןענָאק לָאז רעלטסניק
 -טנזיוט 70  ַא טגָאמרַאפ טָאה קָאטסילַאיב סָאװ ,םעד ףיוא קידנקוק
 .(בושי ןשידיי ןקיּפעק

 עכעלגעט ערעלוּפָאּפ יד ןעוועג זיא רערעייז רַאּפשנָא-טּפױה רעד
 ,ןַאלּפַאק חספ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ןבעל רעזנוא, גנוטייצ
 ןבעלוצסיוא ךיז זיא סע יװ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג ייז טָאה רעכלעוו
 .עיסעפָארּפ רעשירעביירש רעייז ןיא

 ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עקיזָאד יד ,ךעלגעמ טייוו יוו ,רימָאל טָא

 .ןענָאמרעד ָאד
 ,טסיצילבוּפ ,טסילַאנרושז רעטריניפַאר ַא -- יקצָאסיוו השמ

 עשירעביירש קינייװ-טינ טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,רעביירש ַא -- רָאטקעל
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 גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןופ רעדנירגטימ יד ןופ רענייא בגא ןוא ,רוטלוק
 .("ןבעל רעזנוא, ףיוא ןעמָאנ םעד טרעדנעעג רעטעּפש) "ןבעל עיינ סָאד,
 עכלעוו ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ עלופטרעוו ייר ַא טכעלטנפערַאפ טָאה

 רָאנ ,םלוע ןטיירב םייב רָאנ טינ ןעמענסיוא קרַאטש קידנעטש ןגעלפ

 .םיניבמ-רעביירש עסיורג רָאג יד ייב

 ןיא גנַאל טינ ָאד ןברָאטשעג) ,לאימע ש"א רעקידנליפנייפ רעד
 .ןעייסע עקידנצנעלג ענייז ןיא ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג רעכיז טָאה (לארשי

 טגעלפ ןַאמדלָאג לדנעמ רעקיריל רעלעטבוס ,רעטרַאצ רעד
 -יטסילַאנרושז טימ ןעמענרַאפ ךיוא ךיז ןעגנופַאש עשיטעָאּפ ענייז ץוח
 ."ןבעל רעזדנוא; ןרַאפ טעברַא רעש

 -- רעדעפ עקיסילפ ןוא טנַאלַאט רעשיטסירטעלעב ,רעקידנרעק רעד
 םענעביױהעגנָא ןייז טצעזעגרָאפ "ןבעל רעזנוא, ןיא טָאה יקצַאש .ליי
 .רעלייצרעד ןקיטפערק ַא ןופ געוו

 רעד רַאפ עימעדַאקַא רעד ןופ דילגטימ טציא) סנַאיַאפ לבייל

 עשידיי עטסנייפ עמַאס יד ןופ רענייא (לארשי ןיא ךַארּפש רעשיערבעה

 ,ןטסיליטס

 -קרַאטש רעגייטש רעיײז ףיוא עדייב ,סיל הדוהי ןוא עירופ
 -ךָאװ יד ןעגנוטכיד ערעייז טימ ןעניײשַאב ןגעלפ ,ןטעַאּפ עטריטנַאלַאט
 ."ןבעל רעזדנוא; ןופ ןעגנולייטּפָא עשירַארעטיל סיוא-ךָאװ ןוא ןייא

 ןקיטרַאנגײא ןטימ שטנעמ רעקיטרַאנגײא רעד -- ריּפַאס דוד
 ןלעטבוס ַא ןופ ןציקס ןוא שב טייצ וצ טייצ ןופ ןבירשעג טָאה ליטס
 ןופ ןַאמָאר םענעגנולעג ַא ןבירשעגנָא ךיוא .רעטקַארַאכ ןשירַארעטיל
 -ךוב ןיא ןבעגעגסױרַא ,"עכַאװש יד ןופ רוד רעד; .נ .א ןלייט יירד
 ."ןבעל רעזנוא , ןיא סעירעס ןיא טקורדעג ךיוא ןוא םרָאפ

 טָאה סָאװ ,טרעּפמ ַאל .ש רָאטּפלוקס-רעבירש רעד רעדָא
 סָאװ ,(קָאטסילַאיב ןופ טייוו טינ לטעטש ןיילק ַא) ןיצירָאק ןיא טבעלעג
 ףוס לכ ףוס טָאה ,עיגָאלירט ןייז םורַא טערָאּפעג גנַאל-ןרָאי ךיז טָאה
 -טנפערַאפ ןופרעד ןעלטיּפַאק ייר ַא ןוא םרָאפ-ךוב ןיא ןבעגעגסױרַא יז
 .גנוטייצגָאט רעקָאטסילַאיב רעד ןיא טכעל

 ףיוא עלעווָאנ רעצרוק רעד ןופ רעטסײמ ַא --יקצָאסיװ םייח
 רעטצרַאהַאב רעד ,יקסניזערב ןרהא ןוא ,עביל ןופ עמעט רעד

 ושארג ן5 ןזײירּפ

 בעק רעונוא
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 רַאבז .א

 ד ןופ סעיצַאוטיס ןוא ןּפיט יד ןופ רָאטַארװַאטסער רעשירַארעטיל
 מעברַאעגטימ ןבָאה -- לטעטש ןשיליוּפ-שיװטיל םענעלַאפעג ,םענרומכ
 ערעיײז ןקורד ןגעלפ ןוא "ןבעל רעזדנוא, ןיא ןענַאלּפַאק חסּפ טימ
 .?סטרעוװרָאּפ, ןיא ןכַאז

 ןקידלדורּפש ַא טגָאמרַאפ טָאה רעכלעװ ,ריּפַאסנייטש .ג .י
 גנוטייצ רעכעלגעט רעד טימ טקידירפַאב טינ ךיז טָאה ,רָאמוה ןטנוזעג
 וו ,גנוטייצ עכעלטנכעוו עקידנעטשבלעז ,עניילק ַא ןפַאשעג ךיז ןוא
 .רענַאשז ןשיטסינָאטעילעפ םענעגנולעג ןייז טצונעגסיוא טָאה רע

 עשירַארעטיל יד סָאװ ,ןרעטרָאּפער עקיעפ קילדנעצ םעד ןשיווצ
 -ַאמ ייוצ טלייטעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה ,טגָאמרַאפ טָאה עּפורג
 ןוא שטיווָאנָאשט רשֶא -- שזַאטרָאּפער ןופ טיבעג ןפיוא סמיד
 ןופ ויטקעלָאק ןופ רענייא ךיוא רעטשרע רעד .טכילניבור ףסוי
 ןופ ץוצינ ַא ןָא טינ -- רעטייווצ רעד ןוא ,?סערּפסקע, רעװעשרַאװ
 .רָאמוה ןכעלמיטסקלָאפ

 ,רעביירש-סטייהנגעלעג רעדָא ,ןרָאטַאמַא ענעפורעג-ױזַא יד ןוא ,ונ
 -סילַאיב רעד ןופ לייז רעד --- סקַאװ בקעי ןוא ,רעדיוװ יבצ ,לשמל יו
 םעד ןענופעג ?ןבעל רעזנוא; ןיא ןבָאה -- גנוגעװַאב-רעטעברַא רעקָאט
 .רעדנעטש ןקירעהעג

 יבצ ר"ד ןוא יקסווָאדולבַאז יכדרמ רעינישזניא ןוא
 ןופ ןטיבעג יד ףיוא ןטסילַאיצעּפס ייװצ יד טָא ,יקסװעשטַאקול
 -עּפס רעד ןיא ץַאלּפ רעייז טַאהעג ןבָאה ןיצידעמ ןוא עינרעינישזניא
 = .עבַאגסױא רעקידקיטיירפ רעלעיצ

 עטנכערעגסיוא עלַא יד ןבָאה ,ןטגָאזעגנבױא ןופ ןעז וצ זיא סע יװ
 -סיואכרוד ןוא רערעלוּפָאּפ ױזַא רעד םורַא טעילוטעג ךיז רעביירש
 ."ןבעל רעזנוא, גנוטייצ רעטסנרע

 ףַאלּפַאק חסּפ ,רָאטקַאדער-ףעש ןופ לטײט ןגנערטש ןרעטנוא
 .ןביירש שידִיי טוג ךיוא רָאנ ,קיטסיליטס טנרעלעג רָאנ טינ ךיז יז ןבָאה

 ןבָאה ןוא טבעלעג ךיוא ,ערעדנַא ןשיװצ ,ןבָאה קָאטסילַאיב ןיא
 רעטלַא רעד :ןטעטיצַאּפַאק עשירַארעטיל ,עסיורג רָאג יירד טקריוועג
 ןערב ןכעלטנגוי ןטימ דימתמ רעסיורג רעד ,יקסווָאדולבַאז חנ
 ,זהרוד ייווצ ןופ עידעּפָאלקיצנע עשירַארעטיל יד ,טרָאװ ןטקורדעג םוצ
 -ש רצה .ש .א רעקנעד ןוא רעשרָאפ ,רעלעטשטפירש רעסיורג רעד
 ןוא טסיצילבוּפ ,רעלטפַאשנסיו -- ןיטקיט םהרבא ןוא גרעב
 יז ןוא) ןשטנעמ-ערדעטַאק רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעקנעד
 םעד וצ "ןזָאלּפָארַא, טלָאװעג טינ ךיז ןבָאה ןוא (ןעוועג ךיוא סע ןענעז
 טייצ וצ טײצ ןופ ןוומ ךָאד ןגעלפ -- .סַאנרַאּפ ןשימייה ןקיטלָאמעד
 -קיטרַא ערעייז טימ ?ןבעל רעזדנוא, ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ןזיװַאב ךיז
 .רעכיב ענענישרעד ערעייז ןופ ןעלטיּפַאק טימ רעדָא ,ןעל

 ןטעוליס סנעמעוו ,ןטַארעטיל עקינעי יד ןייז לחומ סיוועג רימ ןלעוו'ס *

 .תורוש יד טא ןבירשעג בָאה ךיא תעב ,ןפָאלעגײב טינ רימ רַאפ ןענעז



 זהמחלמ-טלעװ עדיײב ןשיװצ עסערפ עשידיי רעקָאטסילַאיב

 טָאה "ןבעל רעזנוא, גנוטייצ יד זַא ,ןקרעמַאב וצ ךיוא יאדכ זיא'ס
 -טפַאשלעזעג םעד ןיא גנולקיװטנַא רעד טקריוװעגטימ קיניײװ טינ ךיוא
 ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי רעטרעדנוה יד ןופ טײטַאב ןכעל
 .קָאטסילַאיב ןיא טריטסיזקע

 רעטשרע רעד רַאפ טָאה סָאװ ,רעוט-ללכ רעשידיי רעד ךָאד טָאה
 טפירשטייצ ַא ןיא לגנַאמ בילוצ רָאנ ,ןגָאז וצ סָאװ טַאהעג ,המחלמ-טלעוו
 ,טייהנגעלעג יד טַאהעג -- גנוצ עמוטש ַא ןביילברַאפ וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג
 רעטיירב רעד רַאפ גנוצ ןייז ןדניבוצרעדנַאנופ ,גנוטייצ רעד קנַאדַא
 .טייקכעלטנפע

 -רַאפ רעשירָאטסיה-רוטלוק רעסיורג גונעג ַא ןיוש זיא ןיילַא סָאד
 .ןַאלּפַאק חסּפ --- רעריפ ןקיטסייג ריא רַאפ ןוא גנוטייצ רעד רַאפ טסניד

 .ןַאלּפַאק חסּפ ןופ טניירפ עטסטנעָאנ יד ןופ רענייא ןעוועג ןיב ךיא
 קיטייצכילג ןוא 'ןבעל רעזנוא, ןיא טייצ עצנַאג יד טעברַאעגטימ
 םעד ,רעכיב-רָאי רעקָאטסילַאיב יד םיא טימ ןעמַאזוצ ,ןבעגעגסיױרַא
 רָאי ןעצ עצנַאג קידנעייז ,.דנַא ןוא "ןָאקיסקעל; םעד .,"ךַאנַאמלַא;
 רעד ןוא ,ץיזרָאפ ןייז רעטנוא ןייארַאפ-ןטַארעטיל ןופ רַאטערקעס-ןרע
 ךיא ליװ ,גנוטייצ סנַאלּפַאק ןופ רעדנירגטימ סלַא .,רקיע
 ,גנואײטשטנַא ריא ןגעוו ןבעגרעביא ןכירטש עצרוק ןיא ןעימַאב ךיז
 חסּפ -- רָאטקַאדער-טּפױה םעד -- רעריפ ןוא רעפַאש ריא ןגעוו ןוא
 .ןַאלּפַאק

 ןרימרָאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,1918 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד
 רעטשרע רעטקידנערַאפ סָאװ:רָאנ רעד ןופ תוברוח יד ףיוא ןבעל יינ ַא
 .טפַאשלעזעג עשידיי יד ןסירעגטימ ךיוא טָאה סָאװ ןוא המחלמ-טלעוו

 רעקָאטסילַאיב עּפורג ַא ייב זיא דָאירעּפ ןקידנכַאװפיוא םענעי ןיא
 -טנַא ,ןַאלּפַאק חסּפ רעלעטשטפירש ןטימ שארב ,ןטנעגילעטניא עשידיי
 רעשידיי רעקָאטסילַאיב רעכעלגעט ַא ןגעװ קנַאדעג רעד ןענַאטש
 .גנוטייצ

 ַא ןפַאש ןופ געװו ןפיוא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,ןטייקירעװש יד
 .ןבײרשַאב וצ טינ שממ ןענעז ,גנוטייצ עכעלגעט

 רעד ןופ עימָאנָאייפ רעקיטסײג רעד ןופ עגַארפ יד רָאנ טינ
 טייז עשינכעט יד רָאנ ,טייז עלעירעטַאמ יד טינ וליפַא ןוא גנוטיײצ

 ,קָאטסילַאיב עקיטלָאמעד יד לייוו ,טלַאהּפָא רעטסערג רעד ןעוועג זיא
 ,טעברַא רעשירעגעלרַאפ טימ ןעמונרַאפ טינ לָאמנייק ךיז טָאה סָאװ
 -גירגעג ךיז טָאה ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ביױהנָא ןיא ,רעטעּפש טשרע)
 ןימינב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא "ךוב סָאד, גַאלרַאפ רעשידיי ַא טעד
 אלימב ןיוש ןענעז ,(תורוש יד ןופ רעביירש םעד ןוא יקסנישטַאבַאט
 .ןזעוו-סגנוטייצ ןשידיי םוצ טסַאּפעגוצ ןעוועג טינ ןעיירעקורד יד ךיוא
 ןטנעמירעּפסקע ענעדישרַאפ יד סָאװ ,רעדנּוװ ןייק טינ רעבירעד זיִא
 ייס ,קָאטסילַאיב ןיא גנוטייצ עכעלגעט עלעניגירָא ןַא ןזָאלסױרַא ןופ
 .טכַארקעג עלַא ןבָאה ,עשיליוּפ ַא ייס ןוא עשידִיי ַא

 סָאד זיא ייר רעטשרע רעד ןיא .ענעדישרַאפ ןעוועג ןענעז ּתוביס
 -שינעמכַאפ ַאזַא ןעוװעג טינ רעירפ זיא סע סָאװ ,םעד בילוצ ןעוועג
 קידנעטש טָאה רעכלעוו ,ןַאלּפַאק חסּפ ןופ ןָאזרעּפ יד יו ,חוכ ןשירַארעטיל
 טלָאװעג ןוא סעבַאגסױא ערעדנַא ןופ קיגנעהּפָאמוא ןייז וצ טבערטשעג

 ,ץלַא רַאפ תוירחא עלופ יד ןגָארט ןוא גנוטייצ ענעגייא ןַא ןבעגסורַא
 .ךיז טניפעג גנוטייצ רעד ןיא סָאװ

 חסּפ -- ןָאזרעּפ רעד ףיוא ןלעטשּפָא לסיבַא ָאד ךיז רימָאל
 ,ןקיטייזליפ םעד ,רעביירש רעקָאטסילַאיב יד ןופ רָאינעס םעד -- ןַאלּפַאק
 טימ טכַאמעג טמירַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,רעלטסניק ןטשטנעבעג-טָאג
 ןיא רָאנ ןדָאב רעקָאטסילַאיב ןפיוא רָאנ טינ טיײקיטרַאנדישרַאפ ןייז
 .דנַאלסױא ןיא וליפא ןוא ןליוּפ ץנַאג

 -רעביא טָאה רע ןעוו ,ןעוועג טלַא ןַאלּפַאק חסּפ זיא רָאי 17 זיולב
 -ַאטס ןיא רענעריובעג ַא ןיילַא) קָאטסילַאיב ןופ לעװש יד ןטָארטעג

 סנַאוַאפ בייל הירא

 ןטסילַאנרושז עטשרע יד ןופ
 .קָאטסילַאיב ןיא

 עימעדַאקַא רעד ןופ דילגטימ
 ךַארּפש רעשיערבעה רעד רַאפ

 לארשי ןיא

 טינ טלָאמעד ןיוש זיא רע רעבָא ,(טחוש-ןזח רעטָאפ ןייז ייב ,קסיוו

 ןענרעל וצ ןזיװַאב םעד רַאפ ךָאנ טָאה רע לייוו ,"רענירג. ןייק ןעוועג

 ןוא ,ױנעשזָאר ןיא ןוא (וועיק ןבענ) ןוסרָאק ןיא --- תובישי ייווצ ןיא

 .ןכַארּפש טנרעלעג ןוא טַאװירּפ טרידוטש קיטייצכיילג

 ,רערעל סלַא ןבױהעגנָא רע טָאה קָאטסילַאיב ןיא ערעירַאק ןייז

 ןופ ןעמוקַאב ןוא רַאנימעס-רערעל רענדָארג םעד טקידנעעג רעטעּפש

 לוש עטרינָאיסעצנָאק ַא ןענעפע וצ שינעביולרעד ַא טכַאמ רעשירַאצ רעד

 .שיערבעה ןוא שיסור רַאפ

 טמיװש ןַאלּפַאק חסּפ ןוא טרעיודעג גנַאל טינ רעבָא טָאה סע

 ,ןעלקיטרַא עטסנרע ענייז טימ ענערַא רעשירַארעטיל רעד ףיוא סױרַא

 "הריפצה, ,"ץילמהא ןיא רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד ,סעיזנעצער

 .ןטפירשטייצ עשיאערבעה ערעדנַא ןוא "הפוצה;

 -סערכ ַא סױרַא רע טיג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ץרוק

 טצונַאב רעטעּפש ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו טימ ,"דומלו ארקמ, עיטַאמָאט

 .ןלױּפ ןיא ןלוש עלַא
 ךרוד ןבעגעגסױרַא --- גיילסיוא ןשיטענָאפ םעיינ ןגעוו ךוב ןייז טימ
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 -רושז עשידיי ענעעזעגנָא ךס ַא טצונַאב ךיז ןבָאה ,"עגיל-רוטלוק, רעד
 .ןטסילַאנ

 עשירַארעטיל יד ךיז טָאה גנורעטסיײגַאב רעטסערג רעד טימ
 ןוא קיריל) ןעגנוטכיד עשילביב קרעװ קיזיר ןייז ףיוא ןפורעגּפָא טלעוו
 ןשיוצ .רעצעזרעביא רעקיסַאלקטשרע ןַא ןעוועג ךיוא זיא רע .(קיּפע
 ןַאמ ךירנייה ןופ ןַאמָאר םעד טצעזרעביא רע טָאה קרעװ ערעדנַא
 יד טָא) ."םילשמ/,, סווָאלירק ןוא "ןושל ןָא, סָאקנעלָארָאק ,"עמערָא יד;
 -רעד םעד ךרוד עקַאט ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענעז רעכיב יירד עלַא
 .("ךוב סָאד, :גַאלרַאפ רעקָאטסילַאיב ןטנָאמ

 ראכבז .א

 "ןבעל רעזנוא , ןופ דילגטימ- .דער
 טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ רָאטיױוא ןוא

 ןעוועג זיא רע :ןטיבעג ךס ַא ףיוא םלשומ ַא ןעוועג רע זיא ללכב
 120 ןוא "רצוא-גנַאזעג, :ךוב ַא ןבעגעגסיורַא ןוא רעקיזומ רעסיורג ַא
 .םיא ךרוד ןבירשעג ןטָאנ טימ רעדיל-רעדניק

 רָאכ-רענעמ ןשידיי ןטשרע םעד קָאטסילַאיב ןיא טריזינַאגרָא טָאה רע
 ןקיּפעק-טרעדנוה ןייז טימ ןריגיריד ןיילַא טגעלפ רע ןוא טלעוו רעד ףיוא
 .רָאכ

 ּוװ ,עקירעמַא טכוזַאב ןַאלּפַאק חסּפ טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ ףוס
 רענַאקירעמַא רַאפ ןבירשעג ךס ַא ,םישדח יירד טכַארברַאפ טָאה רע
 טוג ןעוועג ,"סטרעוורָאפ, ןרַאפ סרעדנוזַאב ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ
 םיא טָאה רעכלעװ ,ןַאהַאק .בא רָאטקַאדער-טּפיױה ןטימ טדניירפַאב
 ןייז טימ ןַאלּפַאק ןוא גנוטייצ ןייז ןיא ןטסָאּפ ןכיוה ַא טגיילעגרָאפ
 ןסיורג רָאג ַא םיא קידנרעכיזרַאפ ,קרָאי-וינ ןיא ןצעזַאב ךיז ןלָאז יורפ
 ןטסנידרַאפ סנַאלּפַאק ןגיטשעגרעביא קיכַאפ-יירד טָאה סָאװ ,טלַאהעג
 .קָאטסילַאיב ןיא

 טָאה ,טסילַאירעטַאמ ַא ןופ טייוו ןעוועג ןַאלּפַאק רעבָא ךָאד זיא

 ןזָאלעג טינ םיא טָאה ץרַאה ןייז ליױו ,ןופרעד טגָאזעגּפָא ךיז רע
 -םירבח רעקילדנעצ יד טימ ךיז ןענעגעזעג ןוא גנוטייצ ןייז ןזָאלרעביא
 טימ טלושעגסיוא ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טָאה רע עכלעוװ ,ןטסילַאנרושז
 רָאנ ,רערעיײז יבר ַא יו םתס טינ ,טפַאשיײרטעג ןוא עביל ליפ ױזַא

 .עטַאט רענעגייא ןַא יװ שמ
 טָאה רע :ןעמָאנעפ ַא ןעוועג טּפיוהרעביא רע זיא רעביירש סלַא

 -גָאט ןייז ןביײרשוצנָא גָאט-סטעברַא ןייא ןופ ךשמ ןיא ןזייוַאב טנעקעג
 טָאה סָאװ ,םינינע עלעוטקַא ףיוא ןָאטעילעפ ַא ,לקיטרַא-טייל ןכעלגעט
 -רעטַאעט ַא ךָאנ לָאמַא ןוא רָאמוה ןטנוזעג ,ןקידלדורּפש טימ טמעטָאעג
 .עיזנעצער-םליפ ַא רעדָא

 ךָאנ רע טגעלפ טונימ עיירפ ַא טַאהעג רָאנ טָאה רע ןעװ ןוא
 -סילַאיב ןופ עטכישעג רעד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןבײרשנָא ןוא ןּפַאכנײרַא
 ,םוטנדיי ןשיעּפָאריײא-חרזמ ןופ עטכישעג רעד ןגעװ ללכב רעדָא ,קָאט
 .עמעט עטסביל ןייז ןעוועג זיא סָאװ

 ,רעכַאװש רעד סָאד ןעק יװ .ןרעדנּוװ ךיז ןגעלפ ןשטנעמ ןעוו ןוא
 ןגעלפ ,ןזיװַאב ץלַא סָאד ןַאלּפַאק חסּפ רעקידנטסוה-קידנעטש ,רעקנירַאד
 הסּפ ףיוא, :ןפוא ןימ ַאזַא ףיוא ןרעפטנערַאפ סָאד רעביירש-םיצל
 טלָאמעג ץלַא ןעק םִיא ייב ; תולאש ןייק ןגערפ טינ ריא טלָאז ןענַאלּפַאק
 ןוא לקיטרַא-טייל ןייז ןביירש רע ןעק טנַאה רעטכער רעד טימ :ןייז
 .-.?ןָאטעילעפ ַא רעקניל רעד טימ

 ןיא החּפשמ עשירַארעטיל עשידיי עצנַאג יד ןוא קָאטסילַאיב ןעוו ןוא
 -ןריובעג ןקירָאי-70 סנַאלּפַאק חסּפ ןרעייפ וצ ןבילקעג ךיז טָאה ןליוּפ
 .המחלמ יד ןכָארבעגסיױא םיצולּפ זיא גָאט

 ןברָאטשעג טרָאד ,ָאטעג ןיא טבעלעג רע טָאה טייצ-המחלמ ןיא
 .לארשי רבק וצ ןרָאװעג טכַארבעג טרָאד ךיוא ןוא

 ,ןלייצרעד ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי
 ןדײ; :טעשטּפעשעגסיױא ןּפיל ענייז ןבָאה טיוט ןייז רַאפ גָאט ַא זַא
 "! טנעק ריא טייוו יו המקנ טמענ ! ןברוח רעזדנוא טינ טסעגרַאפ

 -עגסיוא טָאה ןַאלּפַאק חסּפ טניז קעװַא ןענעז רָאי קיסיירד רעביא
 ,לשיט-ביירש ןייז ףיוא דיל-ָאטעג ַא קידנזָאלרעביא ,המשנ ןייז טכיוה
 רעטעּפש טָאה'מ סָאװ ןוא ןבירשעגנָא טוט ןייז רַאפ ץרוק טָאה רע סָאװ
 רעד ךָאנ טייצ עגנַאל ַא וליפא ןוא סָאטעג ערעדנַא ןיא ךיוא ןעגנוזעג
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 .גנוטייצ עשיאייטרַאּפמוא -- יןבעל רענדַארג,
 .רעבראג לאומש רָאטקַאדער .1938 זיב ןענישרעד

 .יקסווָאזערעב דוד רָאטקַאדער -- ײטנעמַאמ רענדָארנא
 טרעדנעעג 1928 ןיא .1924 ןיא טעדנירגעג

 ."סערּפסקע רענדַארג רעזנוא,, ףיוא ןעמָאנ םעד
 .ןעמָאנ ןקידרעִירפ םוצ ךיז טרעקעגמוא 1932 ןיא

 ןענישרעד ךיוא זיא ענדָארג ןיא
 ,(שידיי ןיא לייט ַא ,שיסור) "ַארטוא עשַאנ,

 (עגַאלײב רעשידיי ַא טימ) יײַאכט עיָאקסנענדַארג,
 ."גנוטייצ רענדָארג , ןוא

 הליהק רענדָארג יד

 ,רעניווטיל יד ןופ טקנוּפפערט ןשינטע ןפיוא טגיל ענדָארג טָאטש יד

 ןיא ריא ןיא טשרעהעג ןבָאה עכלעװ קַאילָאּפ ןוא ןסורסייוו

 עירעּפמיא רעשירַאצ-שיסור רעד ןופ םוחת ןיא .תופוקת ענעדישרַאפ

 יו ,לײטידנַאל ןטיירב ןופ טָאטש עלַאינרעבוג יד ןעוועג ענדָארג זיא
 .לעדַאטיצ ןוא רעטנעצ רעשירעטילימ רעסיורג ַא ךיוא

 ,ינדָארה ךיוא טפירש ןיא ,ָאנדָארָאה) ענדָארג ןיא הליהק עשידיי יד
 עטסבושח ןוא עטסטלע יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ("ינדא-רה; וליפא ןוא
 תורוד ןופ ךשמ ןיא ןענעז ענדָארג ןיא ןדיי יד .םוטנדיי ןשיװטיל ןופ
 יד זיא 1914 ןיא .טָאטש ןופ רעניווונייא יד ןשיווצ טייהרעמ ַא ןעוועג
 ייווצ ךרעב -- טנזױט 40 זיב ןעגנַאגרעד לארשייינב וניחא ןופ לָאצ
 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה יז .גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא רעד ןופ לטירד
 -רַאסיוא ענייז ןוא קַאבַאט טימ סרעדנוזַאב ,עירטסודניא ,הכאלמ ,רחסמ
 רעשיצַאנ רעד רַאפ .ןעגנונידַאב ענעדישרַאפ טימ ךיוא יװ ,ןעגנוטעב
 ןעניפעג רימ ןוא ,ןדיי 24.500 ךרעב ןעוועג ענדָארג ןיא ןענעז עיזַאווניא
 .בעל ןשידיי ןיא ןעגנומערטש עכעלטפַאשלעזעג עלַא ייז ןשיווצ

 ,ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ ךיוא זיא לקיטרַא רעזדנוא ןופ ןעמַאר יד ןיא
 ,עטיל ןיא ןזעוו-קורד ןשידיי ןרַאפ םאו-ריע א ןעוועג זיא ענדָארג זַא
 םעד ןיא --- ,ןרָאװעג טקורדעג ןענעז טרָאד ןוא ,1787 רָאֵי סָאד טניז
 סָאװ ,םָאר רעדירב עטמירַאב יד ןופ יירעקורד-ביײהנָא רעד ןיא ךיוא

 ענדַארג ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ,(םש יבא םינַאדװעסּפ רעשירַארעטיל) סַאב חנ :סקניל וצ סטכער ןופ
 ,יקצידַארַאב יכדרמ ר"ד ; "טנעמָאמ רענדָארג, ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ
 רעטכיד ;ענדָארג ןיא עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעציזרָאפ
 ;סודינ ביל רעטכיד רעטסּוװַאב רעד ;קַאז םהרבא טסילַאנרושז ןוא

 ,"גנוטייצ רענדָארג, ןופ רָאטקַאדער ,ןיסַאק ךורב
 "ןעגרַאמ רעזדנוא , ןופ רעטעּפש

 -ענליוו ,ָאנדָארָאה סופד) --- טָאטש רעד טָא ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 .שידיי ןוא תירבע ןיא רעכיב רעטרעדנוה ,(ָאנדָארָאה

 ענדָארג ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ בייהנַא רעד

 -רעה רעשירַאצ רעד תעב עקיצנייא יד ,שידיי ןיא טפירשטייצ יד
 םעד ענדָארג ןיא ןענישרעד לָאמ ןטשרע םוצ זיא ,טָאטש ןיא טפַאש
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 רעד ןופ לטעלבגולפ םַײהעג ַא ןעוועג זיא סָאד ,1901 רַאונַאי ןטשרע
 ,"לעטטעלב-סקירבַאפ רענדָארג, ןעמָאנ ןטימ ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב
 -ָאמעד-לַאיצָאס רענדָארג; ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ
 ירעקורד רעד ןיא ןטייז 6 ףיוא טקורדעג ןוא ,?טעטימָאק ןשיטַארק
 ןיא ."ןליוּפ ןוא דנַאלסור ןיא ("דנוב,) דנוב-רעטעברַא ןשידיי; ןו
 טקורדעגרעביא זיא רע יו "לעטטעלב-סקירבַאפ, ןופ רעמונ ןטשרע
 ןופ עטכישעג; רעד רַאפ "רעטעלב עטיור, גנולמַאז רעד ןיא ןרָאװעג
 רעד ןיא ,1 ךוב ,"ןדיי יד ןשיװצ גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד
 ,קסנימ ,עימעדַאקַא רעכעלטפַאשנסיװ רעשיסורסייוו רעד ןופ עבַאגסיוא
 ןוא רעטעברַא יד ןופ בצמ רערעווש רעד טרעדלישעג טרעוו -- (9
 -ערעש ןופ קירבַאפ-קַאבַאט רעשידיי רעסיורג רעד ןיא סנירעטעברַא
 טכוזדניוש ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןענעז ייז ןופ ליפ סָאװ ,יקסוועש
 -סטעברַא יד ןופ סיוא טינ םיא טרעטפול ןעמ סָאװ ,בױטש-קַאבַאט ןבילוצ
 -ינַאגרָא רעד ןגעוו טדערעג טיירב ךיוא טרעװ לטעלב-גולפ ןיא .ןלַאז
 יד ןרעסעברַאפ רַאפ ףמַאק רעייז ןגעוו ןוא רעטעברַא יד טָא ןופ גנוריז
 רעוויטקַא ןקילײטַאב וצ ךיז ןפורעג ךיוא ןרעוו ייז : ןעגנוגנידַאב-סטעברַא
 -ער ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילָאּפ ןכעלטנייפ םעד ןגעק ףמַאק םעד ןיא
 .דנַאלסור ןיא טשרעה סָאװ ,םישז

 -סגולפ; ןעמָאנ ןטימ ,לטעלב-גולפ ןופ ןרעמונ עקידרעטייוו ייווצ
 ןענעז ,ענייא עדעי ןרַאלּפמעזקע 2,500 ןיא ןבעגעגסױרַא ,"לעטטעלב
 בילוצ .1902 רעבמעווָאנ ןיא ןוא 1902 רעבָאטקָא ןיא ןענישרעד
 רעד בילוצ ןוא םישזער ןשירָאטַאטקיד ןברַאה ןופ ןעגנוגנידַאב יד
 -רַאפ "לעטטעלבגולפ, סָאד טגעלפ ,ןפָארטש ערעװש ןופ רַאפעג
 סע טגעלפ ןעמ :טכענ יד ןיא רקיעב ,םייהעג ןיא ןרעוװ טיירּפש
 ךעלדיטשייב יד רעביא ,ןרעיוט יד ןופ ןטלַאּפש יד ןיא ןּפוטשניײרַא
 יד ףיוא ןטעזָאלק יד ןיא ,רעזייה יד ןופ ּפערט יד רעטנוא ,ןריט יד ןופ
 גנודנעוו רעטלוב ַא טימ -- רעצעלּפ-למַאז ףיוא ךיג ןטישרעדנַאנופ ,ףייה
 .?טנַאה וצ טנַאה ןופ ןבעגוצרעביא, אפוג לטעלב ןיא
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 ןטימ ,שיסור ןיא ,ענדָארג ןיא גנוטייצגָאט עשידיי עטשרע יד
 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ,("ןגרָאמ רעזדנוא;) *ָארטוא עשַאנ, ןעמָאנ
 עשיטימעסיטנַא עדליוו יד ןסױטשוצּפָא ידכ ,1912 יַאמ ןט-20 םעד
 עמערטסקע) "האמ רעצרַאװש; רעד ןופ טייל יד יװ םעדכָאנ ,עצעה
 .טָאטש ןיא גנוטייצ רעייז ןטײרּפשרַאפ ןביוהעגנָא ןבָאה (םיאנוש-ןדיי

 *ָארטוא עשַאנ, גנוטייצ רעד ןופ רעבעגסיורַא ןוא רָאטקַאדער רעד
 ,שטיװָאכַאלַײמ רעקורד רעד ,ןעניישרעד ריא ןופ גָאט ןטשרע םעד טניז
 טפָארטשַאב זיא ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ךרוד ןרָאװעג טפדורעג זיא
 רעד וצ ןעוו .ןרָאװעג טריטסערַא וליפא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ןרָאװעג
 ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב ,טרעטנענרעד ךיז טָאה טָאטש
 ןעניישרעד ריא טלעטשעגּפָא גנוטייצ יד טָאה -- רעטילימ עשישטייד סָאד
 טיינַאב יז זיא רעטעּפש רָאי עכעלטע ;1915 טסוגיױא ןט-27 םעד
 .שידיי ןיא לַײט ַא טקורדעג ןרָאװעג ןוא ,רעקורד ןבלעז ןכרוד ןרָאװעג
 -ידיי רעכעלגעט רעד רַאפ ןרעק רעד ןעוועג שיטקַאפ זיא *ָארטוא עשַאנ;
 .ענדָארג ןיא עסערּפ רעש

 םלוע רעד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ
 ךָאנ זיא ָאידַאר) טנָארפ ןופ העידי רעדעי וצ קיטשרָאד ןעװעג זיא
 ענדָארג ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ,(ןעועג טינ טײצ רענעי וצ
 סָאװ ,יֵאכע עיאקסנענדָארג; ,שיסור ןיא גנוטייצ רעשידיי ַא ךָאנ
 ַא ןופ טַאמרָאפ ןיא .,יירעקורד סניּפַאל ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא
 ןבָאה ןעַײמרַא עשירַאצ יד ןעוו רעבָא .(ןטייז ייווצ זיולב) ןגיוב ןצנַאג
 סָאד ןוא ןסײרּפ-חרזמ ןופ ןּפמוז יד ןיא תולּפמ ןדיײל ןביוהעגנָא
 טָאה ןעמ ןכלעװ ףיוא ,לזאזעל-ריעש ַא טכועג טָאה עשרה-תוכלמ
 ףכית סע טָאה -- הלּפמ רעד רַאפ דלוש יד ןפרַאװפױרַא טנָאקעג
 וצ ןרָאװעג טזָאלעגסױא סעכ רעד זיא םדוק .אבס-לארשי ןיא ןענופעג
 .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ןוא טריקסיפנָאק ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידִיי יד

 ןיא דָאזיּפע ןשימָאק ַא טקנעדעג תורוש יד טָא ןופ רעביירש רעד
 ןקידנערַאפ טנָאקעג ךיז טָאה סָאװ ,?ָאכע עיאקסנענדָארג; גנוטייצ רעד
 טָאה רעכלעוו ,"רעצעזה רוחב, ןטימ השעמ ַא זיא'ס .קילגמוא ןַא טימ
 -טּפיוה עטסקיטכיװ יד ןופ םענייא ןיא "ל, ןייק טלעטשעגנײרַא טינ
 סע .עפָארטסַאטַאק יד טקרעמַאב טינ טָאה רָאטקערָאק רעד ןוא ,ּפעק
 יד ףיוא בצמ ןגעוו טַאקינומָאק רעכעלגעט רעד זַא ,ןעמוקעגסיורַא זיא
 "ישטשויודנַאמָאק-ָאנװַאלג, ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעגסורַא טינ זיא ןטנָארפ
 --קערד) *ישטשויודנַאמָאקדָאנװַאג, ןכרוד רָאנ ,(רידנַאמָאק רעטסכעה)
 ןרָאװעג טרימרַאלַא זיא ןטנַאיצילָאּפ ןופ הנחמ עצנַאג ַא ...(רידנַאמָאק
 יד ןיא ?ָאכע, ןופ רַאלּפמעזקע ןדעי ןריקסיפנָאק ןוא ןעלמַאזוצפיונוצ
 ןבָאה יז סָאװ ,ללש רעד רעבָא .טָאטש ןיא רעפיוקרַאפ יד ַײב ןוא ןקסָאיק
 טָאה רענײא רעדעי לייו ,רעקיטשינ ַא ןעוועג זיא ,טלמַאזעגפיונוצ
 ןליפַא ןייז לָאז ,?ןּפַאכ, וצ רעכיג סָאװ ידכ ,טלייאעגוצ ךיז גָאט םענעי
 ךיז טָאה סָאװ ,גנוטייצ רענעי ןופ רעמונ םעד .,גנוקנעדנָא ןַא רַאפ
 .גָאט ןופ ץיוו ןיא טלדנַאוװרַאפ

 יד ןוא עיצקַאדער יד ןסָאלשעג טכַאמ יד טָאה רעבָא קיטייצכיילג
 םיא .ןרָאװעג טריטסערַא זיא רָאטקַאדער ןייז ןוא "ָאכע ,, ןופ יירעקורד
 ןבילוצ ןיד-תיב ןשירעטילימ ַא רַאפ "טכירעג-לענש, ַא טרַאװרעד טָאה



 ענדָארג ןיא עסערפ עשידִיי יד

 יַאלָאקינ טשריפ-סיורג םעד טייקכיוה ןייז ןופ דובכ םעד ןצעלרַאפ
 -רַאפ, עכלעוו ,ןעײמרַא סרַאצ םעד ןופ רידנַאמָאק רעד ,שטיװעיַאלָאקינ
 ןוא רעטיצ ַא ."דנַאלרעטָאפ ןופ טײקצנַאג רעד רַאפ טולב סָאד ןסיג
 טָארדעג טָאה סָאװ ,הנכס רעד בילוצ ןדיי יד טּפַאכעגמורַא טָאה קערש
 סנב רָאנ .ןײלַא רענדָארג רעד רָאנ טינ זַא ךעלגעמ ,הדע רעצנַאג רעד
 ,ןעמוס-טלעג עסיורג ךרוד ןעוועג חילצמ םינלדתש ענעעזעגנָא ןבָאה
 .הריזג יד ןעײרשוצּפָא ןעגנוקידלושטנַא ןוא ןעגנורעלקפיוא

 געט-עיצַאּפוקַא יד ןיא
 ײמרַא רעשטייד רעד ןופ

 וצ טריסערעטניארַאּפ ןעועג זיא טכַאמ-עיצַאּפוקֶא עשטייד יד
 -ַאב רעשיסור-טשינ רעד ןופ עיטַאּפמיּפ יד קיטילָאּפ ריא רַאפ ןעניוועג
 יד ןבָאה -- ןדיי יד יבגל .חטש-חרזמ םענעמונרַאפ ןפיוא גנורעקלעפ
 ,שטייד ןופ זיא רוקמ ריא סָאװ ,ךַארּפש עשידיי יד זַא ,ןטלַאהעג ןשטייד
 ַא ףיוא קלָאפ סָאד טָא ןריזינַאמרעג וצ לטימ ַא יװ ןעניד ךיוא ןָאק
 -וצנייא טביולרעד ייז ןבָאה ץנעדנעט רעד טָא ןיא .עטעמ רערעגנעל
 ןט-פ ןופ ןוא ,שידיי ןיא סעזערּפמיא ערעדנַא ןוא ןעגנולעטשרָאפ ןענעדרַא
 רעכעלגעט רעקיטרָא רעייז וצ ןבעגעגוצ ייז ןבָאה ,1916 רַאורבעפ
 טימ 1915 רעבמעצעד טניז ןענישרעד זיא סָאװ ,"גנוטייצ רענדָארג;
 -יירפ יד ןיא ןוא ,שידיי ןיא טייז ַא ךיוא -- שיליוּפ ןיא עגַאליײב ַא
 .ןטייז ייווצ סקיט

 ךורב ןרָאװעג טמיטשַאב זיא לייט ןשידיי ןופ רָאטקַאדער סלַא
 -יריעצ, ייב ןטסיוויטקַא עקידהמחלמרַאפ יד ןופ ,שטנעמ-ןעּפ ַא ,ןיסַאק
 *סינומָאק ,ןשיטסינויצ-יטנַא ןיא רעבירַא רעטעּפש זיא רעכלעוו ,"ןויצ
 זיא 1920 ןיא המחלמ רעשיטעיװָאס-שיליוּפ רעד ךָאנ) .רעגַאל ןשיט
 ןיא רָאטקעריד-רערעל ןעוועג זיא רע ּוװ ,עטיל ןייק ןרָאפעגרעבירַא רע
 ,האוש רעד ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .ילװַאש ןיא עיזַאנמיג רעשידיי רעד
 .(הדע רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ

 ךשמ ןיא סָאװ) לײט רעשידיי ריא ךיוא יו ,גנוטייצ עצנַאג יד
 רענדָארג, שידיי ןיא רעש ַא ךיוא ןרָאװעג ןבעגעג םיא זיא טייצ רעד ןופ
 ,לַאירעטַאמ רעד ןוא רעטקַארַאכ ןלעיציּפָא ןַא ןגָארטעג טָאה -- ("גנוטייצ
 גנוצעזרעביא ןַא ,ללכ ךרדב ,ןעװעג זיא ,ןענישרעד טרָאד זיא סָאװ
 ןופ רעריפנָא יד ןשיװצ .("שירעמשטייד,) שידיי ןטשטיידרַאפ ַא ףיוא
 עשישטייד-שידיי ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה עיצקַאדער רענײמעגלַא רעד
 רעד ןוא ,ףיש רָאזנעצ ןוא רָאטקַאדער-טּפיױה רעד ייז ןשיװצ ,ןריציפָא
 ןַאמזייא (םייח) ךירנייה לייט ןשיטילָאּפ ןרַאפ רעכעלטרָאװטנַארַאפ
 (1.2.1916 ןופ) ?גנוטייצ רעַאנדָארג, ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רעכלעוו
 ,ןשידיי ןגעוו ךיוא) ןזעוו-קורד ןגעוו גנושרָאפ עשירָאטסיה ַא ךיוא
 .1918 רעבמעווָאנ ןט-10 ןזיב טריטסיזקע טָאה "גנוטייצ רענדָארג;

 טפַאשעגּפָא םישזער רעשטייד "רעיינ, רעד טָאה גָאט ןבלעזמעד
 טײינַאב זיא'ס ןוא שיסור ןיא ןעגנוטייצ ןעניישרעד ףיוא טָאברַאפ םעד
 רעקורד ןקידרעירפ ןכרוד ?ָארטוא עשַאנ, ןופ עבַאגסיױא יד ןרָאװעג

 בָאגוצ ַא טימ טציא רעבָא ,(ןיקרַא) רָאטקַאדער ןוא (שטיוװָאכַאליײמ)
 .('ןגרָאמ רעזנוא) רעש ןשידיי ַא טימ ןוא שידִי ןיא ןטייז ייווצ ןופ
 -נביוא רעד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא ןטייז ייווצ יד טָא ןריגַאדער ףיוא
 ןשזַאטרָאּפער ןוא ןעלקיטרַא ,ןענָאטעילעפ טימ .ןיסַאק .ב רעטנָאמרעד
 םהרבא רעטכיד ןוא רעביירש רעשידיי רעד טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה

 :"ןבעל רעזנוא , טַאלבנכַאװ םענופ רָאטקַאדער ,קישטיײװָאלַאס קחצי .1
 ."טרָאװ רעזנוא , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער ,ָאקלעב יבצ רייד .2 ; סַאב חנ 2

 .1932 רָאי ןיא טריּפַארגָאטָאּפ
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 ןרָאװעג "ןגרָאמ רעזנוא ,, זיא ךעלקריוו ןוא .(עניטנעגרַא ןיא טנייה) קַאז
 ןשידיי ןופ ןבעל םעד ןטייז ענייז טעמדיוועג טָאה סָאװ ,גנוטייצ ַא
 "טרעגריבעגנייא, ךיז טָאה יז ןוא ,ןעמעלבָארּפ ענייז ןוא טָאטש ןיא רוביצ
 .םיא ןיא

 ןעגנוטייצ עשידיי-ןייר

 ענדָארג טָאה שידיי ןיא זיולב גנוטייצ רעכעלגעט רעקיטרָא ןַא וצ
 ןט-5 םעד ,'טנעמָאמ רענדָארג; ןופ ןעניישרעד ןטימ ןעוועג הכוז
 -ַאנרושז ןופ עבַאגסיוא ןוא עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1924 רעבמעטּפעס
 ,שטערעמ לטעטש ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .יקסווָאזערעב דוד טסיל
 רענליוו ןיא ךָאנרעד ןוא עיזַאנמיג ןיא טנרעלעג טָאה ,ענליוו ןבענ
 ןוא דנַאלשטייד ןופ ןטעטיסרעווינוא יד ןיא ךיוא יװ ,טעטיסרעווינוא
 -יטַארקָאמעד רעשידיי רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה .דנַאלסור-טעיוװָאס
 -ָאמוה ןוא םירמאמ ,ןענָאטעילעפ טימ רקיעב ,ענליוו ןיא עסערּפ רעש
 ךיוא טָאה רע .("ל--ד, ,"לדוד, םינָאדװעסּפ ןרעטנוא) רעדיל עשיטסיר
 טָאה ,ןעמַארג ןוא עזָארּפ ןיא רעדניק רַאפ ןעגנולייצעד טכעלטנפערַאפ
 ןיימ; ןוא "רעטומ יד; סיקרָאג םיסקַאמ שידיי ףיוא טצעזעגרעביא
 .סעמעט עכעלטפַאשנסיוװ ףיוא ןרושָארב ערעלוּפָאּפ ךיוא יו ,"טייהדניק
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 טשטאט
 ושידיי וּופ זּוא וּופ זּוא טלעוו רע רעד וופ תֹועידי עשינאפעלעש ןישיפו

 טגעלפ ןוא םישזער ןגעק טפמעקעג רע טָאה גנוטייצ ןייז ןיא
 רוביצ ןשידיי ןיא ןעגנוניישרעד ןוא ןעמעלבָארּפ עכעלרעניא ןטכײלַאב
 טקישעג ךיוא טָאה רע .ייז ףיוא קיטומ קידנריגַאער ,ענדָארג ןיא
 םעד ןיא ,טָאטש רעד ץוחמ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןצנעדנָאּפסערָאק
 ַא טכעלטנפערַאפ טָאה רע ּוװ ,"סטרעוורָאפ, רעקרָאי-וינ םוצ ךיוא
 -עגרָאפ ןענעז סָאװ ,ןעמָארגָאּפ עשידיײ-יטנַא יד ןופ גנורעדליש עיונעג
 -רַאפ טנָאקעג טינ טָאה רע סָאװ ןוא ,19235 ןיא ענדָארג ןיא ןעמוק
 רענעגייא ןייז ןיא ,רוזנעצ רעשיליוּפ רעד ןופ טָאברַאפ ןבילוצ ,ןכעלטנפע

 ךירהיבד

 ןעוועג סרעדנוזַאב רע זיא טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןייז ןיא .גנוטייצ
 וליפא טָאה ןוא ,טָאטש ןיא ןעלבמַאסנַא-רעטַאעט עשידיי יד רַאפ וויטקַא
 סע .ןעגנולעטשרָאפ עשילַאקיזמ ערעייז רַאפ "ןרעמונ, ןעוועג רבחמ
 ןדייל סיורג ןופ רע זיא הפוקת-האוש רעד ןיא זַא ,ןבעגעגרעביא טרעוו
 רעצנַאג רעד טימ ןעמוקעגמוא זיא רע רעדייא ךָאנ ,ןעניז ןופ ּפָארַא
 .ָאטעג רענדָארג ןיא הדע

 ןופ ךשמ ןיא זיא "טנעמָאמ רענדָארג, רעשיאיײטרַאּפמוא רעד
 ןיא ןוא ,(מ"ס 47/32 ןופ טַאמרָאפ ןיא) ןטייז 4 ןיא ןענישרעד ןרָאי
 ןקידובכב ַא ןברָאװרעד ךיז טָאה רע .ןטייז 8--6 ןיא --- םיתבש-ברע יד
 רעקיטרָא ןיא טריסערעטניארַאפ ןעװעג זיא סָאװ ,להק םייב ץַאלּפ
 -רַאפ ןוא סעזערּפמיא ןגעװ ןעגנולייטימ ,תועדומ עלַאקָאל ,קינָארכ
 ןשידיי ןופ רעגייטש ןוא ןבעל םעד עגונ זיא סָאװ .לג.ד.א ןעגנולמַאז
 םויק ןיא ןעמוקעגפיוא ןענעז סָאװ ,ןטייקירעװש יד בילוצ .ענדָארג
 ַא ןסָאלשעג רעבעגסױרַא יד ןבָאה ,גנוטייצ רעקיטרָא זיולב ַא ןופ
 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטייצ רעשידיי רעסיורג רעד טימ םכסה
 ןט-9 םעד טניז זיא גנוטייצ יד טָא ."סערּפסקע רעזנוא, עשרַאװ
 ןעמוקנָא טגעלפ יז ןוא ענדָארג ןייק ןרָאװעג טקישעג 1928 רַאונַאי
 ףיוא ןקורד וצ ידכ ,ןטײז עכעלרעסיוא עקידיײל טימ גָאטרַאפ ןיהַא
 רעש ןלעיצעּפס ַא טימ ,לַאירעטַאמ ןקיטרָא סיורָאפ ןופ ןטיירגעגוצ ייז
 טָאה 1932 רָאי ןיא ."סערּפסקע רענדָארג רעזנוא , ןעמָאנ ןרעטנוא
 ?טנעמָאמ רענדָארג; ןעמָאנ ןלעניגירא ריא ןעמוקַאבקירוצ גנוטייצ יד
 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןענישרעד זיא יז ןוא
 .1929 רָאי ןיא

 ?טנעמָאמ, רענדָארג ןופ רעדילגטימ-עיצקַאדער עקירעביא יד ןשיווצ
 רעד .סַאב חנ ןוא יקסווָאלרַאט יבצ ןרעװ טנָאמרעד סרעדנוזַאב ןפרַאד
 ,רעדיל ןופ רבחמ ןוא טסילַאנרושז רעלופטנַאלַאט ַא -- רעטשרע
 ןיא "ןטסינויצ-ילעוּפ, עטשרע יד ןופ ןוא ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג ַא
 ןעלטיּפַאק ,םיכשמה ןיא ,גנוטייצ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע .טָאטש
 .?טרַאװנגעק ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ענדָארג, עיפַארגָאנָאמ ַא ןופ
 םיגיהנמ עשידיי יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,סַאב חנ -- רעטייווצ רעד
 רע זיא 1929 ןיא עיצַאּפוקָא רעשיטעיווָאס רעד זיב) .ענדָארג ןיא
 עריא ןופ ןוא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ לייז-טנורג רעד ןעוועג
 -סגנודליב ןשיערבעה ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןופ ךיוא יו ,רעוט עטסוװיטקַא
 .ךזעוו

 ַא טכַאמעג ןבָאה עשרַאװ ןופ ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא ךיוא
 -- םידומע ייווצ טיול ,עגַאלפיוא רענדָארג ַא ןיא ןעניישרעד וצ ווּורּפ
 עקיטרָא ןבעגעגוצ טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ,עטצעל יד ןוא עטשרע יד
 עקיטנייה, ןוא ?ָאידַאר רענדָארג, ,1921 ןיא ,ןעוועג ןענעז סָאד .סעיינ
 רעכלעוו ,"רעירוק רענדָארג, (1929 ןיא) טייצ עסיוועג ַא ךיוא יוװ ,"סעיינ
 -גָאטימכָאנ ַא יו ,1925--1922 ןרָאי יד ןיא ,ןענישרעד ךָאנרעד זיא
 חילצמ וליפא טָאה גנוטייצ יד טָא ."טנעמָאמ רענדָארג , ןופ גנוטייצ
 טכעלטנפערַאפ טָאה ןוא רוזנעצ עשיליוּפ יד ןעלגילקוצרעביא ןעוועג
 ועובש ןיא ענדָארג ןיא ןעמָארגָאּפ עקיטולב עשידייייטנַא יד ןגעוו
 ןבָאה עכלעװ ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ לָאר רעד ןגעװ ןוא ,ה"צרת



 ענהָאהג ןיא עסעװהפ עשידיי יז

 .גנוסיגרַאפ-טולב רעד ברע עצעה עדליוו ןוא ענעפָא יד טביולרעד
 ןופ ןשטנעמ יד ךרוד ןרָאװעג טבעוװעגסיוא זיא עיצַאמרָאפניא יד טָא
 ,"ןקילגמוא ערעווש, ןגעוו ןעגנולייצרעד עשירָאגעלַא ייווצ ןיא "רעירוק;
 רוּפיס ןייא .עקירעמַא-םורד ןיא ,טשרמולכ ,ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ
 ,רמולכ) "גרַאבסעטָאג, טָאטש רעד ןיא "למיה ןופ קילגמוא ןַא; .נ .א
 ןיא ,עיצידַארט רעשידיי רעד ןיא ענדָארג ןופ ןעמָאנ רעד ,"ינדא-רה;
 בושי ַא ןיא ?עידעגַארט יד; .נ.א רוּפיס רעטייווצ רעד ןוא ,(טפירש
 ױזַא ןוא .(?ענדָארג, :סטכער ףיוא סקניל ןופ ןעייל) ?גרָאדנע; ןעמָאנ ןטימ
 -- "תורוש יד ןשיװצ, ןענעייל טנָאקעג טָאה סָאװ ,דיי רעדעי טָאה םורַא
 קילגמוא ןגעוו ןסיוורעד טנָאקעג ךיז -- ?טינ סָאד ןָאק דיי רעכלעוו ןוא
 .ענדָארג ןיא

 ןַא ךָאנ ענדָארג ןיא ןענישרעד זיא 1938--1936 ןרָאי יד ןיא
 רענדָארג, ןעמָאנ ןטימ ,עשיאייטרַאּפמוא ןַא .גנוטייצגַאט עקיטרָא
 ןופ רעשדלעפ ַא ,רעברַאג לַאומש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ןבעל
 .ךעלזיירק עשיטַאמַארד עשידיי ענדָארג ןיא טריזינַאגרָא טָאה רע .ךַאפ
 רעבירַא רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ
 ,ענדָארג ןופ קידחרזמ ,לטעשז לטעטש ןיא החּפשמ ןייז טימ ןעמַאזוצ
 ןָאילַאטַאב-רענַאזיטרַאּפ ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ןוא
 יד ןיא ןדיי יד ףליה עשיניצידעמ טלייטרעד טָאה רע .?יקסנַאילרָא;
 רעדלעוו יד ןיא שינעטלעהַאב ַא ןענופעג ןבָאה סָאװ ,ןרעגַאל-החּפשמ
 יד וצ .1942 רעבמעצעד ןיא ןלַאפעג ךיוא זיא רע ּוװ ,ינַאישטּפיל ןופ
 טרעהעג ךיוא ערעדנַא ןשיווצ טָאה גנוטייצ רעד טָא ןיא עטקילײטַאבטימ
 ַא רעבָא ,ךַאפ ןופ רעילָאטס ַא ,(דנַאלעז-וינ ןיא טנייה) רעפזייר בייל
 .ךַארּפש-סקלָאפ רעקיטפַאז ַא טימ ,טנַאה ןיא רעדעפ ַא טימ שטנעמ

 רעטעלבנכָאוװו
 ענדָארג ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,טַאלבנכָאװ עשידיי עטשרע סָאד

 ,"ןבעל רעזנוא, עשיטסינויצ סָאד ןעוועג זיא ,1927--1916 ןרָאי יד ןיא
 ןוא (1966--1894) קישטייוָאלָאס קחצי ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא סָאװ
 קישטייװָאלָאס .(1945--1905) ָאקלעב יבצ רעטעברַאטימ-טּפיוה ריא
 ןוא "ריעצה-לעוּפה,) "תודחאתה; ײטרַאּפ רעד ןופ שאר רעד ןעוועג זיא
 .טָאטש ןיא ("ןויצ-יריעצ,

 זיא ענדָארג ןיא ןענישרעד ןטסגנעלמוצ זיא סָאװ ,טַאלבנכָאװ סָאד
 רעטנוא ,"דנוב , ןקיטרָא ןופ ןבעגעגסױרַא ,"עמיטש רענדָארג; יד ןעוועג
 יד, ןופ רָאטקַאדער -- טנייה ,ןייטשניבור השמ ןופ עיצקַאדער רעד
 .ָאקיסקעמ ןיא ?עמיטש

 ןַאגרָא רעכעלטנכעוו ַא ענדָארג ןיא טניישרעד 1932 ינוי ןט-9 םעד
 ."טרָאװ רעזנוא, ןעמָאנ ןטימ ,"תדבועה לארשי-ץרא תעונת, רעד ןופ
 ךיז ןבָאה ?טרָאװ רעזנוא, ןופ ?ןרָאטקַאדער עכעלטרָאװטנַארַאפ, יד
 טעברַאטימ ןיא ןוא עיצקַאדער רעד ןיא עטסליבַאטס יד .טשיוטעג טּפָא
 ןיא טנייה) סקַאװנײטש סחנּפ ל"ביי ןוא ַאקלעב יבצ ר"ד ןעוועג ןענעז
 ןיא טנייה) ןייטשנייא לארשי ל"ביי ןוא ד"יה אדיורב םהרבא ,(עקירעמַא
 .(לארשי

 -- ןבױהעגנָא ןבָאה רימ סָאװ טימ ןקידנערַאפ ןלעװ רימ ןוא

 רעכלעוו ןופ ,"תוהגנ, ,תירבע ןיא עבַאגסיוא רעשידָאירעּפ ַא טימ
 סָאד .19239 ןוא 1937 ,1929 ןיא :ןטפעה יירד ןענישרעד ןענעז סע
 ןיא ןלוש-"תוברת, יד ןיא םידימלת יד ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג זיא
 -שדוח ַא ןבעגעגסױרַא רעליש-עיזַאנמיג יד ןבָאה ז"פרת ןיא .ענדָארג
 ."ונייח, ןעמָאנ ןטימ טפירש

 ּצ+

 ןבילברַאפ זיא ענדָארג ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ לייט ַא רָאנ
 -- קיניױו ,םילשורי ןיא -- טלעװ רעיירפ רעד ןיא ןעגנולמַאז יד ןיא
 זיא גנולמַאז ערעסערג ַא .קרָאי-וינ ןיא ?ָאװיײ, ןיא ,ביבא-לת ןיא
 .עשרַאװ ןכעלטנייפ ןיא ּווו-ץעגרע טקעטשרַאפ

 ,עסערּכ רעד טָא ןופ רעטקַארַאכ ןלעיצניװָארּפ ןפיוא טקוקעג טינ
 ןבעל ןגעוו עיצַאמרָאפניא ןופ רוקמ ַא יװ טרעוװ ריא סיורג ךָאד זיא
 ןגעוו ןוא ,ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא סָאװ ,הליהק רענדָארג רעד ןופ
 יד טָא .טלגנַארעג ךיז ןבָאה ןדיי עריא עכלעוו טימ ןעמעלבָארּפ יד
 ,רעדירב ערעזדנוא ןופ ןבעל סָאד רָאנ טינ ּפָא ןעלגיּפש ןעגנוטייצ
 ךיוא ןעניד רָאנ ,ענדָארג טָאטש רעד ןיא ,ןזיירק ןוא ןטכיש ערעייז ןיא
 רעשידיי ַא ןופ עטכישעג יד ןשרָאפ וצ רצוא רעטעװעקיּפעגנָא ןַא יו
 ןבעל טימ טלדורּפשעג טָאה סָאװ רעבָא ,עיצידַארט רעטלַא ןַא טימ הדע
 ןייז ןיא םעה תלואג ןופ עיזיוו יד ןצרַאה ריא ןיא ןגָארטעג טָאה ןוא
 .דנַאל
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 ץיוװַארַאה ןנחלא ר"ד

 ,"תוצראה עברא דעו, םענופ ץנעדיזער יד ,ןילבול ןיא
 : ןעגנוטייצ עכעלגעט יירד ןענישרעד ןענעז

 ."סערּפסקע רענילבול , ןוא "סעיינ רענילבול,, ,"טַאלבגַאט רענילבול ,
 ייווצ יד ןשיווצ ןטלַאהעגנָא טָאה ץנעטסיזקע רעייז

 .תומחלמ-טלעוו
 "טַאלבגַאט רענילבול , םענופ רַאטקַאדער-טּפיױה

 .יקצינּפוטס .ש ןעוועג זיא

 ןילבול ןיא ןענישרעד ןענעז שידיי ןיא ןעגנוטייצ עכעלגעט יירד
 רענילבול, ,?טַאלבגָאט רענילבולק :תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ
 -בולק -- ייז ןופ ענייא זיולב רעבָא ."סערּפסקע רענילבול; ןוא ?סעיינ
 ןָא הפוקת רעד טָא ןופ ךשמ ןיא ןענישרעד זיא -- !?טַאלבגָאט רעניל
 ןעועג ןענעז "סערּפסקע רענילבולא ןוא ?סעיינ רענילבול; .תוקספה
 .טייצ רעצרוק ַא ךָאנ ןעניישרעד רעייז ןלעטשוצּפָא ןעגנּווװצעג

 ןיא גנוטייצ עשידיי עכעלגעט ַא ןבעגוצסיורַא טירש עטשרע יד
 ןכרוד טָאטש יד ןעמענרַאפ ןכָאנ ךיילג ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ןילבול
 בור סָאד .המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןיא רעטילימ ןשיכיירטסע
 ןוא 1915 ילוי ןיא ןילבול ןזָאלרַאפ וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא רעטילימ
 ןייק ןעמוקַאב טנָאקעג טינ ןעמ טָאה "הפוקת-סגנַאגרעביא,, רעד ןיא
 ןכרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא עכלעוו ,עשרַאװ ןופ ןעגנוטייצ עשידיי
 רָאי ירד עטצעל יד ןיא .1915 טסוגיױא ןט-5 םעד רעטילימ ןשטייד
 ןופ טָאטשטּפױה יד; ןעוועג ןילבול זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ
 -שיסור םענעזעוועג ןיא חטש-עיצַאּפוקָא ןשירַאגנוא-שיכיירטסע ןצנַאג
 ןעוועג ןענעז ןרַאגנוא-ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד סָאװ םעדצָארט ."ןליוּפ
 סיואגנעל לָארטנָאק עברַאה ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא ,עטעדניברַאפ
 יד .ןלױּפ ןיא םיחטש-עיצַאּפוקֶא ערעיײז ןשיוװצ עיניל-ץענערג רעד
 םוצ ןזָאלרעד טינ ידכ טירש עשיגרענע רעייז ןעמונעגנָא ןבָאה ןשטייד
 -עיצַאּפוקָא רעייז ןופ ?גנוטיידַאב רעשיגעטַארטס ןופ תורוחס ןעלגומש;
 -ערגַאב ןעוועג ךיוא ןענעז סע .חטש-עיצַאּפוקָא ןשיכיירטסע םוצ חטש
 יד ןופ םענייא ןדעי ןיא וליפַא רעקרַאפ-רישזַאסַאּפ ןפיוא ןעגנוצענ

 ?טַאלבגַאט רענילבול,

 יקצינפוטפ לואש

 ןופ רָאטקַאדער:טּפױה
 "טַאלבגַאט רענילבול ,
 םענופ דילגטימ- .דער
 "טנעמָאמ , רעװעשרַאוװ

 -ייצ ןעמוקַאב וצ ןעוועג רעווש זיא רעבירעד .םיחטש-עיצַאּפוקָא ייווצ
 .טיבעג-עיצַאּפוקָא ןשיכיירטסע ןיא עשרַאװ ןופ ןעגנוט

 ןטלַאהעג טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשיכיירטסע יד זיא ןטכיזניה ליפ ןיא
 רעשטייד רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא ,"עלַארעביל רעמ, ַא יװ ןרָאװעג
 ןיא גנוטייצ ַא ןבעגוצסורַא שינעביולרעד ַא רעבָא .טכַאמ-עיצַאּפוקָא
 -עיצַאּפוקַא רעשיכיירטסע רעד ןופ ןעמוקַאב וצ ןעוועג רעווש זיא ןילבול
 ןבעגוצסיורַא טביולרעד טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשטייד יד תעב ,טכַאמ
 ןקורד ןלעװ ייז זַא ,יאנת ןטימ ,?טנעמָאמ,, ןוא "טנייה , ןעגנוטייצ יד
 ןיא רָאנ ,גנוצעזרעביא רעשידיי ןיא טינ, ןטַאקינומָאק-המחלמ יד
 ."תויתוא עשידיי טימ םגה ,שטייד

 גנוטייצ עשידיי ַא ןבעגוצסורַא שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב וצ ידכ
 רָאסעּפָארּפ רעד ןעװעג לדתשמ סרעדנוזַאב ךיז טָאה ןילבול ןיא
 יס ןעועג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןיא זיא רעכלעוו ,ןַאבַאלַאב



 "טַאלבגָאט רענילבול ,

 עשידיי רַאפ טנעמַאטרַאּפעד ןופ רעטייל רעד ייס ןוא בר רעשירעטילימ
 .ןלוּפ ןיא טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשירַאגנוא-שיכיירטסע רעד ייב םינינע
 ןשירָאטסיה ןקיטכיוו טלמַאזעג ןַאבַאלַאב .ּפָארּפ טָאה ןילבול ןיא קידנעייז
 ,טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןגעוו לַאירעטַאמ
 טָאטשטפיוה יד; :ןפורעג ךיוא יז ןעמ טָאה תופוקת עסיוועג ןיא סָאװ
 יד ןקידנערַאפ ןכָאנ ."ןילוּפד םילשוריא ןוא "?תוצראה עברא דעו ןופ
 ךוב ןייז טכעלטנפערַאפ ןַאבַאלַאב .ּפָארּפ טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע
 ."ןילבול ןופ טָאטש-ןדִיי יד,

 ןַאבַאלַאב .פָארּפ טָאה גנוטייצ יד ןבעגסױרַא ףיוא שינעביולרעד יד
 ,םיובנעסינ ךורב המלש רַאפ רָאנ ,ךיז רַאפ טינ ןעמוקַאב וצ טימַאב ךיז
 םעד ןבירשעג טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ףוס ןרַאפ ךָאנ טָאה רעכלעוו
 טימ ךיז קידנעמענרַאפ ."ןילבול ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד וצ , רפס
 .פָארּפ טָאה חטש-עיצַאּפוקָא ןשיכיירטסע ןפיוא םינינע עשידיי יד
 רענילבול יד ןופ רַאטערקעס ַא ןיא ךיוא טקיטיונעג ךיז ןַאבַאלַאב
 זיא רעכלעוו ,טכילניבור הירא ןעמונרַאפ טָאה טמַא םעד טָא .םיבשות
 ברה ,רעטָאפ ןייז) ןיקצַאלק בקעי ר"ד ךרוד ןרָאװעג טרידנעמָאקער
 רָאי ןזיב 1907 רָאי ןופ ןילבול ןיא בר ןעװעג זיא ןיקצַאלק והילא

 טאמנאג לקלמח
 .1931 0864 9 ןויס ו"ס ךתולעהב 'פ גָאטסגיד

 "טי. הי שואה א שא
 וה שענק גמ קאה וה עהעהע ץמק ואדצ

 א טוט זא.י- וכ א=-== 4

 ןיא ןרָאװעג רטפנ ןוא לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע זיא רע ,4
 .פָארּפ םעד ןבעגעגרעביא טָאה טכילניבור .א .(1921 רָאי ןיא םילשורי
 טָאה רעכלעוו ,םיובנעסינ המלש רעקירָאטסיה ןגעוו םיטרּפ ןַאבַאלַאב
 וצ םיא ידכ .ןעגנוגנידַאב ערעװש רעייז ייב טעברַאעג ןוא טבעלעג
 ןעמוקַאב וצ ןעוועג לדתשמ ךיז ןַאבַאלַאב .ּפָארּפ טָאה .לעירעטַאמ ןפלעה
 ,גנוטייצ ַא ןבעגוצסיױרַא ףיוא שינעביולרעד ַא םיא רַאפ

 לולע זיא "טַאלבגָאט רענילבול, זַא ,טהנעטעג ןבָאה ןובשח:-ילעב
 ןצנַאג ןיא , גנוטייצ עטײרּפשרַאפ ַא יו ,םיחוור עסיורג ןעגנערבוצניײרַא
 טלָאװעג טינ טָאה םיובנעסינ המלש רעבָא .?טיבעג-עיצַאּפוקָא ןשיכיירטסע
 ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,םינינע עלעיסנַאניפ יד טימ ןייז לּפטמ ךיז ןיײלַא
 ןוא ,גנוטײרּפשרַאפ ריא ןוא גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעגסױרַא ןטימ
 טייצ עגנַאל ַא ייברַאפ זיא סע .גנוי וצ ןעוועג ךָאנ זיא טכילניבור הירא
 ןענופעג ךיוא זיא'ס ןוא ןרָאװעג ןעמוקַאב זיא שינעביולרעד יד זיב
 טקידנערַאפ ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא .רעטייל רעוויטַארטסינימדַא ןַא ןרָאװעג
 "הלודג ריא ןופ ּפָארַא רעדיוװ ןילבול, זיא המחלמ-טלעוו עטשרע יד
 -ץיצַאּפוקָא ןשיכיירטסע ןופ טָאטשטּפיוה יד; ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה ןּוא
 יד ןענעייל וצ טניווועגוצ רעדיוװ ךיז ןבָאה ןילבול ןיא ןדִיי יד ."טיבעג

 רעד זיא רעבירעד .עשרַאװ ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ .,ןעגנוטייצ
 רעד טימ ןענעגונגַאב וצ ךיז ןעגנּוװצעג ןעוועג ?טַאלבגָאט רענילבול;

 יד וצ בָאגוצ ןיא רָאנ ,טַאטשנַא טינ .גנוטייצ רעצניוװָארּפ ַא ןופ לָאר
 .קינָארכ רעלַאקָאל רעד בילוצ רקיעב ,ןעגנוטייצ רעװעשרַאװ

 רעבָא ,רענעייל ליפ טַאהעג וויטַאלער טָאה ?טַאלבגָאט רענילבול;
 ,גנוטייצ יד ןפיוק טגעלפ קינבלעװעג ןייא ביוא .םינוק קיניײװ רעייז
 ךיוא יוװ ,םירחוס ערעדנַא ךיוא ריא ןיא ןקוקניײרַא ןזָאל רע טגעלפ
 ןיא ןעמוקנײרַא ןגעלפ עכלעוו ,םינוק עלעיצנעטָאּפ ןוא עשיטקַאפ
 גנוטייצ יד ןעמוקַאב טגעלפ םינכש יד ןופ רענייא ביוא ןוא .בלעוועג
 .זיוה ןופ רעניווונייא עלַא ןענעייל יז ןגעלפ ,םײהַא

 ןיא ?ןויצ-יבבוח; עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא םיובנעסינ המלש
 רַאפ לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע זיא ןיז ענייז ןופ רענייא .ןילבול
 -דנַאל ַא יװ דנַאל ןיא טעברַאעג טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 המלש ךיוא .הרימש ןיא ןלַאפעג זיא ןוא רעטעברַא רעכעלטפַאשטריװ
 יד ןשיװצ ןעװעג זיא רעכלעוו ,טכילניבור הירא ןוא אפוג םיובנעסינ
 ףכית דנַאל ןיא ןייז וצ הלוע טיירגעג ךיז ןבָאה ,"ןויצ-יריעצ  עטשרע
 וצ ןעוועג םיכסמ ןבָאה יז ןוא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ
 ןופ טַאטלוזער ןיא .?טַאלבגָאט רענילבול, ןיא לייט רעייז ןפיוקרַאפ
 ?יטרַאּפ-סקלָאפ, רעד ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא גנוטייצ יד זיא םעד
 ןַא יו ןענישרעד יז זיא ךעלרעסיוא סָאװ םעדצָארט ,"דנוב, ןופ ןוא
 .?עשיאייטרַאּפמוא;

 ןעועג זיא ?טַאלבגָאט רענילבול, ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד
 -לעוו ,יקצינּפוטס לואש טסילַאנרושז ןוא רעשרָאפ רענערַאפרעד רעד
 ָאוינ םעד ןביײה וצ ידכ ,ןעגנואימַאב עסיורג טכַאמעג טָאה רעכ
 ןרָאװעג ןעמונעגנָא יקצינּפוטס זיא רָאטקַאדער סלַא .גנוטייצ רעד ןופ
 ןופ ןטעטיסרעווינוא ןוא תובישי יד ןיא טנרעלעג טָאה רע יוװ םעדכָאנ
 עטקילײטַאב יד ןשיװצ ןעוועג זיא ,ץייווש ןוא דנַאלשטייד ,עיכעשט
 ןעװעג זיא ,ןטפירשטײצ עשיערבעה ערעדנַא ןיא ןוא "ץילמה, ןיא
 ןוא 1916 זיב 1908 ןופ "טנייה, רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ-רָאטקַאדער
 סָאד; טַאלבנכָאװ ןופ רָאטקַאדער סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב ךָאנרעד
 .שןטסיקלָאפ,) *ײטרַאּפ-סקלָאפ, רעד ןופ ןַאגרָא רעד ,"קלָאפ

 עשיטילָאּפ ענייז ךרוד ךיוא טצעשעג קרַאטש ןעוועג זיא יקצינּפוטס
 רענילבול; ןופ רָאטקַאדער סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא רע ןעוו .רענגעק
 טַאהעג ךָאנ טָאה רע רעבָא ,רָאי 42 טלַא ןעוועג ןיוש רע זיא ?טַאלבגָאט
 זַא ןליײצרעד טגעלפ רע ."יקצינּפוטס טנעדוטס; ןופ ןטרַאק-טיזיוו
 םייח ןופ רַאטערקעס ןעוועג רע זיא ץייווש ןיא טנעדוטס ַא קידנעייז
 ףרַאש רעיז רע טגעלפ ןעלקיטרַא ןוא סעדער ענייז ןיא .ןַאמצייוו
 ךיז רע טָאה ןענַאמציוו םייח רעבָא ,ןעמיובנירג קחצי ןריקיטירק
 רעדנצנעלג א ,תמא ןַא סָאװ ,ןעוועג טינ זיא רע .ןפיירגנָא ןופ ןטלַאהעגּפָא
 זיא סָאװ ,ליטס ןטכייל ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע רעבָא ,רענדער
 .רענעייל ןסַאמ ענייז ייב טבילַאב ןעוועג

 ַא קידנעייז ,יקצינּפוטס רעכלעוו ןיא ,הפוקת ַא ןעוװעג זיא'ס
 ןגעק ךיוא רָאנ ,םזינויצ ןגעק ןטָארטעגסױרַא רָאנ טינ זיא ,"טסיקלָאפ;
 רע טָאה 1932 ינוי ןט-2 םעד ..ןלױּפ ןופ טָאטשטּפױה יד יװ ,עשרַאװ
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 טינ ןיב ךיא; :טגָאזעג טָאה רע ןכלעוו ןיא לקיטרַא-טייל ַא ןבירשעג
 ענעפרָאװרַאפ ַא יו יז זיא רימ רַאפ .עשרַאװ ןופ רעגנעהנָא יד ןופ
 ןריפוצרעבירַא ןטַארעג ךיא טלָאװ טגערפעג ךימ טלָאװ ןעמ ןעוו .טָאטש
 גנוניימ ןיימ טיול ,טָאטש רערעדנַא ןַא ןיא ןיא טָאטשטפיוה עשיליוּפ יד
 טלדנַאװרַאפ ךיא טלָאװ טָאטשטּפױה רעשידיי ַא עגונב ןוא .עקָארק ןיא
 ,ןברָאדרַאפ זיא עשרַאװ .םינינע עשידיי רַאפ רעטנעצ-טּפיוה ןיא ענליוו
 ...?שיטנַארָאנגיא ןוא טפיוקעגרעטנוא

 ןעזנָא םעד ןבייה וצ יקצינּפוטס .ש ןופ ןעגנואימַאב עלַא רעבָא
 עריא ןוא עשרַאװ ןגעק קידנטערטסױרַא ,?טַאלבגָאט רענילבול, ןופ
 ןופ ןטילעג טָאה גנוטייצ יד .ןעוועג חילצמ טינ ןבָאה --- ,ןטסילַאנרושז
 -טלעו רעטשרע רעד טניז ןילבול ןיא גנומערָארַאפ רעשידיי רעד
 ןילבול ןיא זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ געט יד ןיא .המחלמ
 סָאװ ,רעטרע יד ןופ ןדיי ןסַאמ .ןדיי לָאצ יד ןגיטשעג קידנטײדַאב
 .ןילבול ןייק ןעמוקעג ןענעז ,ןטנָארפ-המחלמ יד וצ טנעָאנ ןעוועג ןענעז
 טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה ליפ רעבָא ,טָאטש ןיא ןבילברַאפ זיא ייז ןופ לייט ַא
 ךיז טָאה המחלמ יד יו םעדכָאנ ,רעטרע עקידרעירפ ערעייז ןיא
 .רעניווונייא עטלַא עריא ןופ ליפ ןזָאלרַאפ ךיוא ןבָאה ןילבול .טקידנערַאפ
 טימ ךיילגוצ :ןצנעדנעט ענעדיישרַאפ טשרעהעג ןבָאה ןדיי יד ןשיװצ
 ןעוועג ךיוא ןענעז לארשי-ץרא ןייק ןייז וצ הלוע גנובערטש רעד
 -ברעמ ןופ רעדנעל יד ןיא ןוא עקירעמַא ןייק ןרירגימע וצ תויטנ
 ןטיירפַאב ןיא םָארגָאּפ ַא ןופ ןטילעג ןבָאה ןדיי רענילבול יד .עּפָארײא
 .1939 רָאי ןיא ןיוש ןליוּפ

 לעפַאב-עיצַאזיליבָאמ רעד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא'ס יו םעדכָאנ
 ןעמוקעגנָא ןילבול ןייק ןענעז ,1919 רעמוז ןיא רעטילימ ןשיליוּפ םוצ
 עכעלטנגוי עשיליוּפ טימ בור סָאד ,רענעגעוו עשירעוּפ ןופ ןענַאװַארַאק
 עטנּפָאװַאב יד ןופ טסניד ןיא ןלעטש וצ ךיז ידכ ,רעפרעד עקימורַא יד ןופ
 -ַאלקשרַאפ ַא ךָאנ ,טבעלעגפיוא רעדיוו, טָאה עכלעוו ,ןליוּפ ןופ תוחוכ
 קידנעייגכרוד ."רעמ ןוא רָאי 100 טרעיודעג טָאה סָאװ ,הפוקת-סגנופ
 -יבָאמ יד ןבָאה ןילבול ןיא סַאג-סלדנַאה רעשידיי רעטסערג רעד ךרוד
 טקַאהעגסיױא ,"ןלייוורַאפ, וצ ןביוהעגנָא ךיז רעטילימ םוצ עטריזיל
 סָאװ ,ןדיי יד ףליהוצ ןעוו ...תורוחס טביורעג ןוא ןדיי ןלַאפַאב ,ןביוש
 ןוא סרעגערט עשידיי יד ןעמוקעג ךיוא ןענעז ,טקידייטרַאפ ךיז ןבָאה
 ןשיליוּפ םוצ ןפָאלטנַא ןטורקער עטצעוועדליוועצ יד ןענעז ,סעלָאגעלַאב
 ןומה םוצ .ןלַאפַאב ייז ןענעז ןדיי יד זַא ,טלייצרעד טרָאד ןוא קרַאמ
 ךיז ןבָאה קרַאמ ןשיליוּפ ןפיוא עטצעהעגרעטנוא ןוא רעצעה יד ןופ
 ,ןפליהעג ערעיײז ןוא םיבצק עשיליוּפ רעקילדנעצ ןסָאלשעגנָא ךיוא
 "עיסעצָארּפ-טסעטָארּפ, ַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה קרַאמ ןשיליוּפ ןפיוא
 ַא ךרוד ןסירעגניירַא ךיז טָאה ןומה רעסיורג רעד ןוא ,ןדיי יד ןגעק
 טינ טָאה יײצילָאּפ יד :סַאג-סלדנַאה רעשידיי רעד ןיא לסעג קיטייז
 ןביוהעגנָא ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ יד ןעוו ,ןַאד ךיוא טרינעוורעטניא
 טימ ןכָאטשעג ןוא טעװעבַארעג ,רעבלעוועג יד ןיא ןעגנירדוצניירַא
 .טנעה ערעייז ןיא ןלַאפעגנירַא זיא סָאװ ,דיי ןדעי סרעסעמ ערעייז

 ,טקידייטרַאפ ךיז ןוא טלעטשעגנגעק ךיז ןדיי ליפ ןבָאה לָאמסָאד ךיוא
 זיא סָאד לייוו ,רעכַאװש ַא ןעװעג זיא דנַאטשרעדיװ רעייז רעבָא

 ץיווָארָאה ןנחלא ר"ד

 יד יװ םעדכָאנ טשרע .ץושטסבלעז עטריזינַאגרָא ןייק ןעוועג טינ
 ןענעז ,רעטסיימרעגריב םוצ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה רענעמטַאר עשידיי
 -וצנייא ידכ ,לַאטרַאװק רעדנַא ןַא ןופ ןטנַאיצילָאּפ ןרָאװעג טקישעג
 טכעלטנפערַאפ *?טַאלבגָאט רענילבול, טָאה סנגרָאמוצ .גנונעדרָא ןלעטש
 .םָארגָאּפ ןתעב ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ ןענעז סָאװ ,ןדיי יד ןופ ןעמענ יד
 .ןדנּוװ יד ןופ ןברָאטשעג 3 ןענעז ןדיי עטעדנּוװרַאפ 60 יד ןופ

 סָאװ ,ןרעמונ-סגנוטייצ יד ןופ ןסיוורעד ךיז ןעמ ןָאק םורַא ױזַא
 .תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ טבעלעגרעביא ןבָאה ןילבול ןיא ןדיי יד

 ייווצ ךָאנ ןענישרעד "טַאלבגָאט רענילבול, ץוח ןענעז ,טגָאזעג יו
 ןבעגעגסױרַא ,"סעיינ רענילבול, רעבָא .ןילבול ןיא ןעגנוטייצ עכעלגעט
 םהרבא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןוא ןעגָאבלענעצַאק לארשי ךרוד
 ןשיליוּפ םוצ ןלַאװ יד רַאפ טייצ עצרוק ַא רָאנ ןענישרעד זיא ,ןַאמרעמיצ
 ןעײטרַאּפ עשידיי עלַא ןעגנַאגעג ןענעז ןלַאװ יד וצ .1922 רָאי ןיא םייס
 ַא ןיא טקינייארַאפ ,('ןטסיקלָאפ, יד ןוא עשיטסילַאיצָאס יד ץוח)
 -לָאפ, יד ןופ שארב .ןליױוּפ ןופ ןטייהרעדנימ ערעדנַא יד טימ "קָאלב;,
 זיא ,"קָאלב; םוצ ןסָאלשעגנָא טינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןילבול ןיא ?ןטסיק
 ,ןעגָאבלענעצַאק לארשי ןקסע רעוויטקַא ןוא רעשיגרענע רעד ןענַאטשעג
 .סעיינ רענילבולא גנוטייצ עכעלגעט יד ןבעגעגסױרַא טָאה רעכלעוו
 ןוא ןוחצנ ןסיורג ַא טַאהעג ?קָאלב; רעד טָאה ןלַאװ יד ןיא רעבָא
 רענילבול, זיא רעדיוו .ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא טָאה "סעיינ רענילבול;
 ,טָאטש רעד ןיא גנוטייצ עכעלגעט עשידיי עקיצנייא יד ןעוועג *טַאלבגָאט
 יד ןופ ,רעדניב לאונמע ןעוו ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ביײהנָא םוצ זיב
 טעדנירגעג טָאה "ןויצ-ילעוּפ, ןוא "ריעצה רמושה;, ןיא םירבח עטשרע
 ."סערּפסקע רענילבול , גנוטייצגָאט יד

 לאונמע זיא ,ןטײקיטעט ערעדנַא ליפ ענייז וצ יוװ ױזַא טקנוּפ
 ,תובהלתה סיורג טימ גנוטייצ יד ןבעגוצסורַא ןטָארטעגוצ רעדניב
 ןעוועג זיא ןַאלּפ ןייז .ןעלטימ עלעיסנַאניפ עלַאמינימ םוש ןָא רעבָא
 רענילבולא ךיוא זַא ,טקַאפ ןפיוא קידנזייװנָא :רענעדײשַאב גונעג ַא
 וליפא ןוא ןטנעדנָאּפסערָאק יד ןיול ןייק ןלָאצַאב טינ ןָאק ?טַאלבגָאט
 זיא יז ןוא ,טָאטשטּפױה רעד ןיא טנעדנַאּפסערָאק ןליבַאטס םעד טינ
 -- :עסערּפ רעװעשרַאװ רעד ןופ תועידי ןקורדוצרעביא ןעגנוווצעג
 רענילבול, ןופ ןטייז יירד ףיוא ביוא גונעג זיא'ס זַא ,טביולגעג רע טָאה
 ןלַאירעטַאמ יד --- םכסה ַא טול --- ןרעוו טקורדעגרעביא ןלעװ "סערּפסקע
 קינָארכ ןבָאה טעװ טייז עטרעפ יד רָאנ ןוא ?סערּפסקע רעשזדָאל, ןופ
 טָאה גנוטייצ יד טָא ךיוא רעבָא .תועדומ עלַאקָאל ןוא ןילבול ןופ
 ?טַאלבגָאט רענילבולא זיא רעדיוו ןוא ןטלַאהוצסיוא ןעוועג חילצמ טינ
 םעדכָאנ ךיוא -- ןילבול ןיא גנוטיײצגָאט עשידיי עקיצנייא יד ןעוועג
 ןזָאלרַאפ וצ ןעגנּוװצעג ןעװעג זיא יקצינּפוטס רָאטקַאדער רעד יװ
 ַא יװ עשרַאװ רעטסַאהרַאפ ןייז וצ ןרָאפרעבירַא רעדיוו ןוא טָאטש יד
 םעד רַאפ ךיוא זיא ,תמא ןַא סָאװ .?טנעמָאמ , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער
 ,טעטש ערעדנַא ןיא הסנרּפ ןכוז וצ ןעגנוװצעג יקצינּפוטס לואש ןעוועג
 רָאי ןיא .?טַאלבגָאט רענילבול, ןופ בצמ ןלעיסנַאניפ ןטכעלש ןבילוצ
 יד ,עגיר ןייק ןרָאפוצרעבירַא ןרָאװעג טגיילעגרָאפ םיא זיא 6
 גנוטייצ עשידיי יד ןריגַאדער טרָאד ןוא ,דנַאלטעל ןופ טָאטשטּפױה



 "טַאלבגָאט רענילבולג

 ךיז ןוא רָאי ןייא רָאנ ןבילברַאפ רעבָא טרָאד זיא רע ."ןעגרָאמירפ;
 -ָאמ, םוצ ןוא ?טַאלבגָאט רענילבולא םוצ -- ןלױּפ ןייק טרעקעגקירוצ
 ."טנעמ

 יקצינּפוטס .ש טָאה ?טנעמָאמ, ןופ רבח:עיצקַאדער ַא קידנעייז
 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד עשרַאװ ןיא טבעלעג
 עשידיי עטסנעעזעגנָא יד ןוא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ?טנעמָאמ ,, רעד ןעוו
 יד רַאפ ןפיולטנַא וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג ןענעז ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש
 ןזָאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ ןעוועג יקצינּפוטס לואש ךיוא זיא ,סיצַאנ
 טגָאזעג רע טָאה ןילבול ןייק קידנעמוק רעבָא .ןילבול ךרוד -- עשרַאװ
 ןייק טינ ןיוש בָאה ךיא לייוו ,רעטייוו טינ רָאפ ךיא; : םירבח ענייז וצ
 טימ .ןַאב רעד ןופ ּפָארַא רע זיא ןילבול עיצַאטס רעד ףיוא ."חוכ
 םירבח ענייז טימ ןעמַאװצ עשרַאװ ןופ ןעמוקעג זיא רע רעכלעוו
 -עצַאק לארשי טניירפ ןייז ןופ זיוה ןיא קעװַא זיא ןוא ,ןטסילַאנרושז
 ןט-18 םעד רעבָא ,1929 רעבמעטּפעס ןט-8 םעד ןעוועג זיא סָאד .ןעגָאבלענ
 יקצינפוטס לואש ןוא ןילבול ןיא ןײרַא ןשטייד יד ןענעז רעבמעטּפעס
 טביולרעד םיא ןעמ טָאה רעטעּפש .סעקינבורע עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא
 ןיא טייצ עסיוועג ַא טבעלעג טָאה רע .עשרַאװ ןייק ןרעקוצקירוצ ךיז
 רע זיא ,1942 רעבמעטּפעס ןיא שוריג םעד תעב ןוא קצָאװטָא ָאטעג
 ןעמוקעגמוא רע זיא עיסרעוו רערעדנַא ןַא טיול ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב
 .1943 ןיא שזדָאל-ָאטעג ןיא

 ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןעזעג םיא ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ ןופ
 קרַאטש טָאה רע זַא ,טלייצרעד ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ ןענעז ,ןבעל ןייז
 -כעלגעמ רעד ןיא קידנביולג ,"תועט ןשירָאטסיה:-שיגַארט; ןייז טרעיודַאב
 ערעדנַא ןיא ןוא ןליוּפ ןיא ?עימָאנָאטױא עשידיי יד ןעיײנַאב , ןופ טייק
 -- ?םזיקלָאפ; ןופ עיגָאלָאעדיא רעד ףיוא ךיז קידנריזַאב ,רעדנעל
 ,ןכיירטשרעטנוא רע טגעלפ ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב .םזינויצ ןגעק
 ימע-ןב ןסייהעג טָאה ןוז ןייז :ןעמענ עשיערבעה ןבָאה רעדניק ענייז זַא
 .ימע-תב -- רעטכָאט ןייז ןוא

 עשידיי עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא יקצינּפוטס לואש
 .טכַאעג םיא ןבָאה רענגעק עשיטילָאּפ ענייז וליפא ןוא ןטסילַאנרושז
 ַא רעייז ןעוועג רעגנעהנָא עשיטילָאּפ ענייז ןופ לָאצ יד זיא ןילבול ןיא
 יו ,םינקסע עקיטכיוו ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ייז ןשיוװצ םגה ,עניילק
 רעד ןופ םיגיהנמ יד ןופ ,לעדַארג השמ ןוא ןעגָאבלענעצַאק לארשי
 יד ןריפ םייב טרעייטשעגיב ליפ ןבָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ-סקלָאפ;
 עשיטילָאּפ ענייז ןגעק .הפוקת רעטשרע ריא ןיא גנוטייצ רעד ןופ םינינע
 ,ןטסינויצ יד רָאנ טינ ןטָארטעגסױרַא ןענעז ןעגנואיושנָא "עשיטסיקלָאּפ;
 רעד ןופ "דנוב, רעד ןוא ,טייז ןייא ןופ "לארשי תדוגא; ךיוא רָאנ
 "טַאלבגָאט רענילבול, ןיא טעברַא ןייז ןופ בייהנָא םוצ ןיוש .טייז רעטייווצ
 ןבירשעג טָאה ןוא "ַאזָאניּפש ךורב; ךוב ןייז טנָאמרעד יקצינּפוטס טָאה
 יװ טלדַאטעג םיא עזעיגילער יד ןבָאה םיא בילוצ סָאװ ,לקיטרַא ןַא
 "דנוב; ןופ םירבח יד .םרח ַא םיא ףיוא ןעוועג רזוג ןוא ?סרוקיּפַאא ןַא
 רע ןכלעוו ןיא ,לקיטרַא ןייז -- ןרעדנַא ןשיװצ -- טנרעצרעד טָאה
 ײטרַאּפ רעייז ןופ םויק םענופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא זַא ,טנָאמרעד טָאה

 ןַא ןעמוקעגרָאפ ,ןילבול ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא חוכיוו ַא ךָאנ זיא
 .."טינ רעדָא למיה ןיא טָאג ַא ןַארַאפ זיא'ס יצ, גנומיטשּפָא

 ,טָאטש ןיא ןעװעג טינ זיא יקצינּפוטס עכלעוו ןיא ןרָאי יד ןיא
 טריפעגסיוא ?טַאלבגָאט רענילבול; ןופ רָאטקַאדער ןופ טמַא םעד טָאה
 רעשיאייטרַאּפמוא; סלַא ןענעכײצַאב ךיז טגעלפ רעכלעוו ,םיובנעסינ בקעי
 ןעוועג זיא םיובנעסינ בקעי זַא ,טגָאזעג ןבָאה רענגעק ענייז ."טסידנוב
 .יקצינּפוטס לואש ןופ ךּפיה רעקידנעטשלופ רעד

 ,לטעטש ןיילק ַא ןופ ןילבול ןייק ןעמוקעג זיא םיובנעסינ בקעי
 ןעמונרַאפ טָאה ןוא שוח ןשיטקַארּפ ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה
 סָאד -- טייצ רעצרוק-וויטַאלער ַא ךָאנ -- ?טַאלבגָאט רענילבול, ןיא
 ןעוועג ךָאנרעד זיא רעכלעוו ,ןַאמרעמיצ םהרבא ךירדמ ןייז ןופ טרָא
 ןכעלטנפערַאפ טגעלפ םיובנעסינ בקעי ."סעיינ רענילבולע ןופ רָאטקַאדער
 ווא "ךעלהשעמ רענילבול, ,ןרעדנַא ןשיוצ ?טַאלבגָאט רענילבול, ןיא
 ןיא רענעייל עוויַאנ ליפ .רעצרַאװש .א םינָאדװעסּפ ןטימ ןענָאטעילעפ
 ,"דוס, םעד טסּוװעג טינ ןבָאה טעטש-ץניװָארּפ ערעדנַא ןיא ןוא ןילבול
 ."תוישעמ עטנַאקיּפ, יד ןעגנַאגרעד ןענעז גנוטייצ רעייז וצ ױזַא יו
 -ץניװָארּפ ענעדיישרַאפ ןופ ןעגנוטייצ יד טנעיילעג טָאה'ס רעװ רעבָא
 עקיטייזנגעק, ןימ ַא טריטסיזקע סע זַא ,ןלעטשטסעפ טנעקעג טָאה טעטש
 ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנוריסַאּפ עטנַאקיּפ ןופ רעגנַאלרעד יד ןשיוװצ ?ףליה
 ,שיא-תשא רעכייר ַא ןגעוו ןרָאװעג טלייצרעד זיא .ב .צ ױזַא .רעטרע
 טרָאד ךיז ןוא טרָא-ורּפָא ןַא ףיוא ןרָאפעגסױרַא ןיילַא זיא עכלעוו
 ךיז וצ טכַארבעגנַײרַא טָאה יז ןכלעוו ,רוחב םענייש ַא טימ טנעקַאב
 סנגרָאמוצ ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה יז ןעו רעבָא ,רעמיצ ןיא
 יד ריא ןופ טעבנגעגוצ טָאה רע זַא ,ןעזרעד יז טָאה -- ירפרעדניא
 זיא השעמ עבלעז יד .טלעג עצנַאג סָאד ןוא גנוריצ ערעייט עצנַאג
 -ץניווָארּפ ענעדיישרַאפ ןופ ןעגנוטייצ ליפ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 ,ןבירשעג ןעװעג זיא ןעגנוטייצ יד ןופ רענייא רעדעי ןיא ןוא טעטש
 טכעלטנפערַאפ ןענעז ןעמָאנ-ןעילימַאפ ןוא רעטַאוװירּפ ריא) יורפ יד זַא
 רעכלעוו ןיא ,טָאטש רעד ןופ טמַאטש (תובית-ישאר טיימ זיולב ןרָאװעג
 .אקווד גנוטייצ עקיזָאד יד טניישרעד סע

 "טַאלבגָאט רענילבולא ןיא םיובנעסינ בקעי ןופ ?ערעירַאק, רעד
 עכלעוו ,רעּפישיָאריּפַאש (עלייב) ַאלעב -- יורפ ןייז ןפלָאהעגוצ טָאה
 וצ המישר-לַאװ רעשידנוב רעד ףיוא טרָא ןטשרע ןפיוא ןענישרעד זיא
 -ער עריא .1919 רָאי ןופ קידנביוהנָא ,ןילבול ןיא ןלַאװ-טַארטָאטש יד
 ןוא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג ןבָאה גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ןיא סעד
 ןופ ךורבסיוא ןכָאנ .טצעשעג יז ןבָאה רענגעק עשיטילָאּפ עריא וליפַא
 -רַאפ זיא סָאװ ,חטש ןפיוא רעבירַא יז זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד
 -עּפש טייצ עצרוק ַא רעבָא ,רעטילימ ןשיטעיווָאס ןכרוד ןרָאװעג ןעמונ
 -טיונ רַאפ ךיק ןיא טעברַאעג ןוא ןילבול ןייק ןעמוקעגקירוצ יז זיא רעט
 טעטימָאק-לַארטנעצ ןטימ גנודניברַאפ יד קידנטלַאהנייא ,עקיטפרעדַאב
 זיא 1941 ןיא .טנורגרעטנוא ןשיליוּפ ןטימ ןוא עשרַאװ ןיא "דנוב ,, ןופ
 עשיליוּפ ַא םָאדַאר טָאטש רעד ןיא ןרָאװעג טריטסערַא ןוא ןלַאפעגכרוד
 טָאה ןעמ ןוא .טנורגרעטנוא ןופ תוחילש ןיא ןעוועג זיא עכלעוו ,יורפ
 יד זַא ,טלעטשעגסיױרַא ךיז טָאה סע .סערדַא סַאלעב ןענופעג ריא ייב
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 ַאלעב ןענעז טַאטלוזער ןיא .זיוה סַאלעב ןיא ןפָאלשעג לָאמַא זיא יורפ
 -ײּפעג זיא ַאלעב .ןרָאװעג טריטסערַא םיובנעסינ בקעי ,ןַאמ ריא ןוא
 ןיא ןרָאװעג טקישעגקעװַא ,הסיפת רענילבול רעד ןיא ןרָאװעג טקינ

 בקעי .ןעמוקעגמוא טרָאד זיא ןוא קירבסנעװַאר רעגַאל-סגנוטכינרַאפ

 רעבָא ,הסיפת ןופ ,ןעגנואימַאב ליפ ךָאנ ,ןרָאװעג טײרפַאב זיא םיובנעסינ

 ןסייהעג םיא ןוא ןעמוקעג זענעז טײליָאּפַאטסעג ייווצ .גנַאל ףיוא טשינ

 ןייג ןסייהעג סעצווָאּפַאטסעג ייווצ יד םיא ןבָאה ןסיורדניא .ייז טימ ןייג

 .ןסָאשרעד םיא -- טירש עכעלטע טכַאמעג טָאה רע רָאנ יו ןוא ,סיורָאפ

 ,קיטיירפ לָאמ ןטצעל םוצ ןענישרעד זיא "טַאלבגָאט רענילבול,

 יד ןבָאה ,רעבמעטּפעס ןט-9 םעד ,תבש .1929 רעבמעטּפעס ןט-8 םעד

 טינ ןיוש ןענעז רעטעברַא-רעקורד יד ןוא ןילבול טרידרַאבמַאב ןשטייד

 .טעברַא רעד וצ ןעמוקעג

 קנַאדַא סָאװ ,רעטעברַא-רעקורד יד ןענָאמרעד סרעדנוזַאב ףרַאד ןעמ
 עטצעל יד ןיא ןעניישרעד טנָאקעג !טַאלבגָאט רענילבול, טָאה יז
 קרַאטש זיא גנוטייצ רעד ןופ בצמ רעלעיסנַאניפ רעד ןעוו .ןרָאי-טיױנ
 יז ןריפ וצ ןרָאװעג טגיילעגרָאפ רעטעברַא יד זיא ,ןרָאװעג טרעגרערַאפ
 ןופ גנוטייל יד זיא שיטקַאפ .ויטַארעּפָאָאק ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא
 רעכלעוו ,ןהכ שריה ןופ טנעה יד ןיא ןרָאװעג ןזיוועגרעביא גנוטייצ רעד
 טכַאמ רעד יפלכ רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג ךיוא זיא
 טגעלפ גָאט ןכעלנייוועג ַא ןיא .עגַאלײב-תבש רעד ןופ רָאטקַאדער ןוא
 .טייז 8 -- קיטיירפ ,ןטייז 4 ןיא ןעניישרעד *טַאלבגָאט רענילבול;
 ןעוועג ןענעז סָאװ ,רעטעברַא-רעקורד ןענופעג ךיז ןבָאה סע יװ ױזַא
 ןיא טעברַא רעייז ףיוא טינ ןוא ןיול רעייז ףיוא ןייז וצ רתוומ טיירג
 ,עקיליוויירפ ,ליפ ןעװעג ךיוא ןענעז ױזַא ,גנוטייצ רעטבילַאב רעד
 ."סעיינ, ןרעפיל טסיזמוא ןגעלפ עכלעוו

 "טַאלבגָאט רענילבול , ןפיוא זיא ןעגנוגנידַאב ערעווש עכלעזַא ןיא
 ןשידיי ןופ לגיּפש רעד, ןייז וצ עבַאגפיוא יד ןרָאװעג טגײלעגפיורַא
 סָאד סָאװ םעדצָארט זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ רעבָא ."ןילבול ןיא ןבעל
 טגָאמרַאפ ךָאד יז טָאה ,גנוטייצ עמערָא ןוא עניילק ַא ןעוועג זיא
 קרַאטש ךיז ןבָאה גנוטייצ רעד ןופ רעבעגסױרַא יד .תולעמ ךס ַא
 גנונעפָאה רעייז .ןילבול ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןיא טפיטרַאפ
 רבע ןשירָאטסיה ַא טימ טָאטש ַא ןיא גנוטייצ עשידיי ַא זַא ,ןעוועג זיא
 ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןגעוװו םירמַאמ ליפ ןכעלטנפערַאפ טעװ
 .טרפב "תוצראה עברא דעו, ןופ הפוקת רעד ןיא ןוא ללכב ןלױּפ ןיא
 -ירָאטסיה רעד ףיוא ןרעוו ןזיוועגנָא סרעדנוזַאב ףרַאד טכיזניה רעד ןיא
 עכלעוו ,ןילבול ןיא ענעריובעג ַא ,טיורקדליש-גרעבסלעדנַאמ ַאלעב ןירעק
 ןטעברַאַאב וצ ידכ לַאירעטַאמ ןלַאוװיכרַא ןקיטכיוו טלמַאזעגפיונוצ טָאה
 ךיוא טָאה ןוא .ןילבול ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג עקידנעמענמורַא ןַא
 ןופ םיקרּפ עקידנרעלַאב ?טַאלבגָאט רענילבול; ןיא טכעלטנפערַאפ
 יד ןשיװצ ןעוועג זיא יז ךיוא .ןדיי רענילבול יד ןגעוװ גנושרָאפ ריא
 -רעבירַא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב ןענעז עכלעוו ,ןדיי רענילבול
 טָא ןופ ןוא ,יקסרַאטַאט-ןַאדיַאמ ןיא ָאטעג ןופ ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג טריפעג
 .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ייז ּוװ ,ץעפמַארק דלַאװ םוצ טָאטשרָאפ רעד

 טקנוּפ רעניילק ַא -- שטירזעמ
 עּפַאמ-טלעװ רעד ףיוא

 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ

 רענש יכדרמ

 :רבד-םש ַא ןעװעג זיא (יקסַאלדָאּפ ץעשזיזדנעימ שטירזעמ
 -לעזעג שידיי טגייווצרַאפ ַא טימ ,טָאטש-סלדנַאה ןוא -רעטעברַא ןַא
 ןוא עיצקודָארּפ-רָאה-ריזח ןופ טָאטש יד .ןבעל שיטילָאּפ-ךעלטפַאש
 ןוא ןטשרַאב רַאפ רָאה-ריזח עטעברַאעגסיוא :עירטסודניא-יײרעברַאג
 טימ עטעברַאעגסיױא ,ןטרָאס עלַא ןופ רעדעל ןוא ןלעפ ,ןטשרַאב עקַאט
 ָאד .טלעוו רערָאג רעד רעביא טפיוקרַאפ ןרָאװעג ןענעז .טנעה עשידיי
 ךָאנ רעטעברַאןטשרעב ןופ קיירטש רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאפ זיא
 .1900 רָאי ןיא ןיוש ,ןטייצ-עיצולָאװער יד רַאפ

 -- רעביירש עשידיי עטנַאקַאב עקינייא ןבעגעגסיורַא טָאה שטירזעמ
 עשידיי ךס ַא ;םױבטסַאמ לאוי ןעוועג זיא ייז ןשיװצ רעטסטמירַאב רעד
 ןופ ןעמַאטש ,רָאי עגנַאל וצ יײז ,ןוא טמַאטשעג ןבָאה ,ןטסילַאנרושז
 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא קיטעט טנייה ךָאנ ןענעז ןוא שטירזעמ
 -ניא ןוא ןסיורג ןיא זַא ,רעבָא ,טנַאסערעטניא .רעדנעל ענעדישרַאפ
 ,(ןטייז עסיורג 640 ,1952 סערייא סָאנעוב) ?שטירזעמ , ךוב ןכײרטלַאה
 עסיורג יד ןעלכהכסרַאפ וצ ווּורּפ ןייא ןייק ,טעברַא ןייא ןייק ָאטשינ זיא
 -עז סָאװ ,סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ .רעטעלב-ןכָאווייװצ ןוא -ןכָאװ לָאצ
 עדייב ןשיװצ טײצ רעד ןופ ךשמ ןיא שטירזעמ ןיא ןענישרעד ןענ
 טביירש ןעמ ,קידנעײגכרודַא ןעמענ ערעייז טניפעג ןעמ .תומחלמ-טלעוו
 -עג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןגעוו טשינ ןוא ןרָאטקַאדער יד ןגעוו
 -קיװטנַא ןייז ןיא ,ןבעל ןשידיי ןקידלטעטש ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפש
 ןעניישרעד רעייז ןופ טייצ רעד ןופ עטכישעג ןייז טלגיּפשעגּפָא ,גנול
 .רעירפ ןופ ןוא

 קידנכַאמכרוד ,רָאי יירד זיולב שטירזעמ ןיא טבעלעג בָאה ךיא
 ךיא בָאה ,עיזַאנמיג רעשילױּפ-שידיי רעד ןיא ןסַאלק עטצעל יד טרָאד
 -זעמ ןופ עטכישעג רעשידיי רעקידנענַאּפש רעקיטש טימ טנַאקַאב ךיז
 טימ קנעדעג ךיא .רעטעלבנכָאװ עקידנעניישרעד ןַאד יד ךרוד ,שטיר
 "טַאלבנכָאװ רעשטירזעמ, ןיא ןַאד בָאה ךיא טײקמַאזקרעמפיוא רעסָאװ
 -ָאטסיה עטלמַאזעג, יד ןופ ןעגנוצעזרָאפ עכעלטנכעוו יד טגלָאפעגכָאנ
 יד ."ײרעטשרעב ןוא רעטשרעב; ץַאק .ח ןופ "ןלַאירעטַאמ עשיר
 -נביוא ןיא ,גנושרָאפ עשירָאטסיה עכעלטפַאשנסיװ ַא ,טעברַא עטשרע
 רָאטקעריד רענעזעוועג) לעדנעה .מ ר"ד ןופ ?שטירזעמ;, ךוב ןטנָאמרעד
 עכעלטע טימ ןברָאטשעג ,שטירזעמ ןיא עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןופ



 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עּפַאמ רעד ףױא טקנופ רענײלק ַא -- שטירזעמ

 ןופ עטכישעג ךעלטעלב) "שטירזעמ ןיא ןדייא ,(לארשי ןיא קירוצ רָאְי
 -ייצ רעשַאילדָאּפ, ןופ טקורדעגרעביא ךיוא זיא ,(רָאי 200 עטצעל יד
 ןרעמונ 7 עקילעפוצ ןבילברַאפ ןענעז רימ ייב .1933 ,שטירזעמ ,?גנוט
 ןופ ןעמ ןָאק -- 1929 ןוא 1928 ןרָאי יד ןופ ?טַאלבנכָאװ רעשטירזעמ;
 ַא ןלעטשפיונוצ ,ןעגנוסירגַאב ,ןסנָאנַא ,ןציטָאנ ,קינָארכ ,ןעלקיטרַא יד
 ייווצ יד ןיא ןבעל ןשידיי ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו טעברַא-שרָאפ עצנַאג
 ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ ןעגנויצַאב יד ןגעוו קיטייצכיילג ןוא רָאי
 טימ ןוא עשרַאװ ןיא ןצנַאטסניא עשידיי עלַארטנעצ יד טימ שטירזעמ
 .טכַאמ רעשיליוּפ רעד

 עשירַארעטיל ַא ןענישרעד שטירזעמ ןיא זיא 1913 רָאי ןיא ךָאנ
 -נייא ןַא ןבילבעג רעבָא זיא סָאװ ,ןטייז 46 ,"גנוהילב, עבַאגסיוא
 טרעלקעג טָאה ץנעגילעטניא עשירעביירש עשיטָאטש יד שטָאכ ,עקילָאמ
 ןעוועג ץלַא סָאד ןענעז רָאי 12 עטנעָאנ יד ןיא רעבָא .םיכשמה ןגעוו
 רעשטירזעמ, ןוא "ףור רעד, ,"לוש רעזדנוא, : סעבַאגסיױא עקילָאמניײא
 ."גנוטייצסקלָאפ

 -נכָאװ רעשטירזעמ,, ןיא ןטעברַאטימ ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןעוו
 -סױרַא סלַא ןוא ןיישלמיה השנמ ןעוװעג רָאטקַאדער רעד זיא ,טַאלב
 .ןַאמגױב לשרעה טרירוגיפ טָאה ,רָאטקַאדערטימ שיטקַאפ רעבָא ,רעבעג
 ַא טריגַאדער 1925 ןיא ןבָאה ,קַאלינַאד ףסוי טימ ןעמַאזוצ ,עדייב ייז
 "טַאלבנכָאװ רעצעלדעש, םייב ?ןבעל רעשטירזעמ/ עגַאלײב עכעלטנכעוו
 ןופ רעמונ רעטשרע רעד ןענישרעד זיא 1926 ינוי ןטס25 םעד ןוא
 רעד זיב סייררעביא ןָא ןענישרעד זיא סָאװ ,"טַאלבנכָאװ רעשטירזעמ;
 -טנַאה טימ ,ןרָאװעג טצעזעג זיא גנוטייצ יד .ןליוּפ ןופ עיצַאּפוקָא-יצַאנ
 -על ַא ,קַאלינַאד .ןרָאװעג טקורדעג טרָאד ןוא ,שטירזעמ ןיא ,טפירש
 טרירגימע טָאה רע רעבָא .רָאטקַאדער רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,רער
 השנמ ןעמונעגרעביא טָאה עיצקַאדער-טּפוה יד ןוא עדַאנַאק ןייק
 .ןיישלמיה

 ןיא עמוטש-ביוט רַאפ לוש ַא טַאהעג טָאה ןיישלמיה החּפשמ יד
 ןעוועג זיא עמוטש ןדער זייוולייט ןענרעלוצסיוא הטיש רעייז .שטירזעמ
 רעבָא .ןליוּפ ץנַאג ןופ רעליש טקישעג ייז וצ טָאה ןעמ ןוא טמירַאב
 -שמ רעד ןגעוו יוװ ןביירש ןגעוו טרעלקעג רעמ טָאה ןיישלמיה השנמ
 סנטסרעמ ,ןבירשעג ,ןָאזלעדנַאמ .מ םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ןוא לוש-החּפ
 -רֶא ןגעוו ,עריטַאס רעתמא ןוא רָאמוה ןטנוזעג טימ לופ ,ןענָאטעילעפ
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 :ןטאהבוֿפ זיפ גנַאגרָאי רעטײװצ

 טאטע

 ןכעלטנפערַאפ ןעמונעג רעטעּפש טָאה רע .םינינע עניײמעגלַא ןוא עקיט
 -סיױא-גָאטימכָאנ רעד ,"ָאידַאר,, ןיא ןענָאטעילעפ ךעלטנכעוו לָאמ ייווצ
 -ירזעמ,, סָאד ןזָאלעגּפָא טשינ רעבָא ,"טנעמָאמ , רעװעשרַאװ ןופ עבַאג
 -ידיי רעד ןופ טייקנייר יד ןטיהעג קרַאטש טָאה רע .?טַאלבנכָאװ רעשט
 טהנעטעג ןוא גיילסיואדָאוװיי ןקיטכיר ןפיוא ןעוועג קדקדמ ,ךַארּפש רעש
 -עמשטייד ןייק טשינ רָאנ; ;די בתכ ןיימ ןעמעננָא ןטשרע םייב רימ וצ
 ."ןזָאלרעד טשינ ךיא לעװ סָאד ,ןעמזיר

 -טנפערַאפ רע טָאה "טַאלבנכָאװ רעשטירזעמ, ןעמונ ןטשרע ןיא
 ,"קסנַאצבַאק-סיורג, ןוא ?עקירעמַא-ןיילקא .נ .א ןָאטעילעפ ַא טכעל
 ךיז זיא עּפַאמ רעד ןיא עלעטניּפ ןיילק ַא/ :ױזַא ןָא טביוה רע סָאװ
 רעניווונייא טנזיוט ןצפופ עּפַאנק עריא טימ שטירזעמ לטעטש רעזדנוא
 עלַא ןוא ץלַא; :ּפָא טכַאל רע ןוא ."ןדיי טנעצָארּפ קיצכַא עריא טימ ןוא
 יו ,'רָאה םענעדלָאג  םורַא רעדָא רָאה-ריזח םורַא טיירדעג ךיז ןבָאה
 ןגעוו ,ןסע וצ טַאהעג טשינ טייצ ןייק טָאה'מ .ןפור ָאד סע טגעלפ ןעמ
 -- ...טפעשעג ןכַאמ ןוא ןפיוק ,ןרָאפ רָאנ יו ,ןרעלק וצ שרעדנַא סעּפע
 ,סרעכעה זַא ,ןבעל קיטסייג רימ סָאװ ,ןבעל-רוטלוק רימ סָאװ -- --
 רעבָא ."!ָאטשינ זיא ,רָאה-ריזח רענעדלָאג רעד ,בהזה-לגע רעד יװ
 -לעפ ןבלעז ןיא רע טלייצרעד רעטעּפש לייוו ,ױזַא טגָאזעג רָאנ זיא סָאד
 ןפמעק ןוא ךיז ןריזיליבָאמ סעּפורט ,ןטנערעפער ,סרעגניז, :ןָאטעי
 רעוו..., :?ןגָאזנײרַא; םתס ליוװ רע ןוא ,"לטעטש סָאד ןעניוועג וצ ףיוא
 זַא ,קיטש-רעטַאעט ַא רעדָא ,טַארעפער ַא וצ ּפָאק ןוא טייצ סע טָאה
 -לָאג דוּפ קיצרעפ-קיסיירד ַא טגיל טרָאד לטעטש םעד ןוא םעד ןיא
 סע רָאט'מ ןוא ,ןיורק, רענעטנַאילירב ,'קעל, רעתמא ,רָאה ענעד
 "...ןפָאלשרַאפ טשינ

 -סעפָארּפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג ןעײטרַאּפ ןריטסיזקע לטעטש ןיא
 1928 ילוי ןט-20 םעד .קיניײװ זיא גנוטייצ ןייא ןוא ,ןעגנוגעווַאב עלענָאי
 -עּפש ."ענובירט רעשטירזעמ, טפירשנכָאװ עיינ ַא ןעניישרעד ןָא טביוה
 ַא ןגָארט ליפ ,ןרעמ שטירזעמ ןיא רעטעלבנכָאװ יד ךיז ןעמענ רעט
 גנוטייצנכָאװ יד ןעניישרעד ןָא טביוה 1922 ןיא .רעטקַארַאכ ןשַיײטרַאּפ
 ןטשרע םוצ ,ןעניישרעד ןָא טביוה 1924 ןיא ."גנוטייצ רעשַאילדָאּפ;
 -רעטעברַא; טַאלבנכָאװ עשידנוב סָאד --- טפירשטייצ עשַיײטרַאּפ ַא לָאמ
 עיצַאזינַאגרָא עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,"דנוב, רעד ."עמיטש
 רעשטירזעמ/, ַא ןבעגסיורַא טווורּפעג 1926 ןיא ךָאנ טָאה ,שטירזעמ ןיא
 :רעמונ ןייא זיולב ןענישרעד זיא סע רעכלעװ ןופ ,?גנוטייצסקלָאפ
 רעד זיב רעלוגער ןענישרעד ןיוש "עמיטש-רעטעברַא, יד זיא רַאפרעד
 -זעמ, ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא ?ןטסיקלָאפ, יד ןבָאה 1926 ןיא .האוש
 רעכעלטנכעוו רעקיגנעהּפָאמוא, :לּפעקרעטנוא ןטימ ,"ןבעל רעשטיר
 ןופ גנוברַאפַאב רעשיטסינויצ טימ ,טסייה סָאד ,קיגנעהּפָאמוא ."ןַאגרָא
 ירד יד ןיולב ןעװעג שיטקַאפ ןענעז ,ןעגנוריטַאש עלַאנָאיצַאנ עלַא
 ןענישרעד ךיוא ןענעז םישדח ןופ ךשמ ןיא .רעטעלבנכָאװ עטשרע
 ןַא ןעוועג זיא סָאד זַא ,טנייש רימ --- "רָאטַאמרָאפניא-רעטעברַא;
 ."רעלדנעהניילק רעשטירזעמ; ןוא -- עבַאגסױא עקניל-םערטסקע

 ןופ ןעגנולײטּפָא ךיוא טַאהעג ןבָאה רעטעלבנכָאװ רעשטירזעמ יד
)8 
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 זיא ?טַאלבנכָאװ רעשטירזעמ, ןיא .טנגעג רעד ןיא ךעלטעטש ערעדנַא
 ,קימעלָאּפ ךיוא רעבָא ,קינָארכ סנטסרעמ ,קירבור עכעלטנכעוו ַא ןעוועג
 -דָאּפ ַאלַאיב ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק ןעוועג ןענעז סע : ןיזדַאר ןטנעָאנ ןופ
 ןיימ ןגעװ ןביירש געלפ ןײלַא ךיא ;יקסַאלדָאּפיזַאמָאל ןופ ,ַאקסַאל
 ,עקירעביא יד רעטעּפש יװ ,גנוטייצ יד ןוא ,ץישָאל לטעטש-טרובעג
 ,ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא ןרָאװעג טנעײלעג ןוא טײרּפשרַאפ ןענעז
 .טַאהעג טשינ ןעגנוטייצ ענעגייא ןייק ןבָאה סָאװ

 רענעי ןיא ,"טַאלבנכָאװ רעשטירזעמ,, ןיא ןבָאה רימ טימ ןעמַאזוצ
 רעװעשרַאװ ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעקיטרָא רעד טעברַאעגטימ .,טייצ
 -געשּפ שַאנ; ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעד ןוא ,דניירפביל עלהשמ ?טנייה,
 .טשינ רעמ ןבעל עלַא יד .ןַאמרעייפ ףסוי *דנָאל

 רעטעלבנכָאװ רעשטירזעמ יד ןופ רעוט ןוא רעטעברַאטימ ייווצ
 ,לבכ-תישאר ,זיא סָאד .לארשי ןיא ןברָאטשעג ןרָאי עטצעל יד ןענעז
 שטירזעמ ןיא טסיפַארגָאטָאפ ַא ףורַאב ןופ ןעוועג ,ווָאקינשזָאּפַאס חסּפ
 רעטעברַאטימ ןוא רעדנירגטימ} רעטייוצ רעד .ביבא:לת ןיא ךיוא ןוא
 -שימעלָאּפ ןבירשעג טָאה ,לרעּפנַאמ לאומש ,"ענובירט רעשטירזעמ,, ןופ
 ןברָאטשעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ זיא רע :ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ
 .ביבא-לת ןיא

 צ

 ןיא ןבָאה המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ זַא ,טביירש ןינַאצ .מ
 -עג זיא רע ןעוו ."ןדיי עשירעפעש טנזיוט ןצעביז טבעלעג, שטירזעמ
 ייצַאנ רעד ךָאנ ,ןלױּפ ןשידיי ןיא *קָאטש ןוא ןייטש רעביאק ןרָאפ
 -פיוא ךיז ןבָאה ריפ, :שטירזעמ ןיא ןפָארטעג רע טָאה ,עפָארטסַאטַאק
 -וא ,ןדלעה ריפ רשפא ,םיריזנ ריפ .1947 רעמוז ןטעּפש ןזיב ןטלַאהעג
 ...!ןדיי עדימ יװ ךָא ,עדימ ,עקיטעמ

 -זעמ ןיא ןַארַאפ טשינ דיי ןייא ןייק זיא ,ןעמ טלייצרעד ,טציא
 ...שטיר

 עיבמעלגַאז ןיא עסערּפ עשידיי
 לעּפמַאה יכדרמ

 טימ (עיזעלשרעביוא ןבענ ,ןליוּפ-ברעמ) עיבמעלגַאז עשידיי סָאד
 טָאה ,שארב ןידנעב -- תוליהק ערענעלק ןוא ערעסערג קיצנַאװצ יד
 גז תושפנ טנזיוט טרעדנוה בורק המחלמ-טלעוו רעטצעל רעד ברע טלייצעג

 .ןטיבעג עַּלַא ףיוא ןבעל ןכיירברַאפ ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןוא

 עכלעוו ןופ ,ןעגנוטייצ עשידיי עכעלטע טגָאמרַאפ טָאה עיבמעלגַאז
 טָאה סָאװ ,ןידנעב ןיא "גנוטייצ רעיבמעלגַאז, טמענרַאפ ןָאנבױא םעד
 -ןסנָא אנַא/) ןעמענ ענעדישרַאפ רעטנוא ,1911 ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא
 רעיבמעלגַאז ןעמָאנ ןטימ 1919 טניז ןוא ,("ןָאפעלעט רעזדנוא, ,?טַאלב
 -עגסױרַא רעד .המחלמ רעד זיב קיסעמלגער סיױרַא זיא סָאװ ,?גנוטַייצ
 רענָאיּפ רעד ,ד"יה ןַאמלגיּפש שיבייל ןעוועג זיא רָאטקַאדער ןוא רעב
 .עיבמעלגַאז ןיא עסערּפ רעשידיי ןֹופ

 זיא גנוטייצ רעד ןופ רעטעברַאטימ-טּפיױה ןוא רָאטקַאדער-טימ
 -רושז רעקיאעפ ַא ,(ץומא-ןב :םינָאדװעסּפ) שטיווָאקוועל היעשי ןעוועג
 ןוא ןענָאטעילעפ ;עיצַאמרָאפניא יד טימ טרִיפעגנָא טָאה רע .טסילַאנ
 ןעלקיטרַא עשיטס;צילבוּפ-ןיימעגלא ןוא עלַאקָאל ,ןעגנולַײטּפָא-עריטַאס
 "סעלע. ,"טעלה? :ןעמינָאדװעסּפ ענייז) רָאטקַאדער רעד ןבירשעג ןבָאה
 -עג ענעעזעגנָא ןוא ןשטנעמ-ןעּפ רעיבמעלגַאז ענעדישרַאפ ןוא (ךָאנ ןוא
 טריפעגנָא טָאה "ןעגנַאז, לייט ןשירַארעטיל ןטימ .םינקסע עכעלטּפַאשלעז
 גָאריּפש דוד רעביײרש רעשידיי-שיערבעה רעד טייצ עסיוועג ַא
 רעקיטירק-רעכיב .ד"יה "תפי הדוהי; ןעמָאנ ןשירַארעטיל ןטימ טנַאקַאב
 .גרעבנעטָאר עלעמיש ןעוועג זיא טנעזנעצער-טסנוק ןוא

 -ָארייא ברעמ ןיא ןטנעדנַאּפסערָאק עריא טַאהעג טָאה גנוטייצ יד
 דרוד ןטערטרַאפ ןעוועג יז זיא י"א ןיא ,עקירעמַא ןוא רעדנעל עשיעּפ
 .תורוש יד ןופ רבחמ ןוא ל"ז סייוו יתבש

 גנוטייצ עשיסקָאדָאטרָא ןַא ןידנעב ןיא ןענישרעד זיא 1925 טניז
 -רעב ןַאמּפיל ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,?טַאלבנכָאװ עשידִיי סָאד;
 -עברַאטימ יד ןופ .ל"ז רענימַאק השמ ןוא (לארשי ןיא טציא) שטיוװָאק
 עביירש-האוש רעטנַאקַאב רעד) רענייפ לאיחי :ןענָאמרעד וצ זיא רעט
 זעזָאר-שטַאקעשטש בייל ריד ,(לארשי ,"קינטעצ .קק םינָאדװעסּפ ןרעטנוא
 א רעג ןושרג ,(ביבא-לת ןיא "גנוטייצ עשידיי, ןופ רָאטקַאדערטימו
 הילע רעד טימ .ערעדנַא ןוא (עקירעמַא) םיובלעדנַאמ .ק ,(לארשי)
 .רָ לג ןסָאלשעג גנוטייצ יד זיא (1922) י"א ןייק רָאטקַאדער-טּפיוה

 "?גנוטייצ רעיבמעלגַאז, יד שטיווָאקוװעל והיעשי טזָאלרַאפ 1937 ןיא
 רעד 3 סָאװ ,?ןבעל רעיבמעלגַאז , ענובירט ענעגייא ןַא טפַאש ןוא
 רעקיד-י"א .ןלוּפ ןיק תולייח עשטייד יד ןופ ןרישרַאמנײרַא ןזיב ןענ
 .ל"ז יצרַא--ודנַאל באז ןעוועג זיא טנעדנָאּפסערַאק

 -רעיבמעלגַאז, טַאלבנכָאװ סָאד ןענישרעד זיא ץיװָאנסָאס ןיא
 .רעצייוש לארשי ךרוד טריטקַאדער ,"טרָאװ עשיזעלש



 יאגרש ז"ש

 טריפעג זיא'ס ּוװ "לארשיב םאו ריע; ןַא ןעוװעג זיא ווָאכָאטסנעשט
 .טייקיטעט עכעלטּפַאשלעזעג שידיי עטגייווצרַאפ-טיירב א ןרָאװעג
 יד ןעמערופ םייב ךיוא יוו ,טײקיטעט רעד טָא ןיא קלח ןקיטכיוװ ַא
 יד טַאהעג טָאה ,טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ טלַאטשעג
 .עסערּפ עשידיי

 ןעוועג זיא ווָאכָאטסנעשט ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ בייהנָא רעד
 רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ רָאי ייווצ ,(1912) ב"ערת רָאי ןיא
 ,(1939) ט"צרת רָאי ןיא ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא יז ןוא ,המחלמ-טלעוו
 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ

 ןציירד ןענישרעד הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא ןענעז לכה-ךסב
 -גָאט רעװָאכָאטסנעשט; גנוטייצ עכעלגעט ןייא ייז ןשיווצ ןוא ,ןעגנוטייצ
 זיב ג"ערת רָאי ןופ תוקספה עצרוק טימ ןענישרעד זיא סָאװ ,/?טַאלב
 ,(1919--1913) ט"ערת

 ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,שידיי ןיא ןעגנוטייצ יד ןענעז סָאד ןוא
 סרעדנוזַאב ןוא ,סעיצַאקילבוּפ ענעדיישרַאפ יד טיול ,רָאי 28 ןופ ךשמ
 ןענישרעד ןענעז סָאװ ,"ןדיי רעװָאכָאטסנעשט, ןעגנולמַאז יד טױל
 -ָאטסנעשט; גנולמַאז רעד ןיא ןוא (1947) ז"שת רָאי ןיא קרָאי-וינ ןיא
 ןיא "תויולג לש הידפולקיצנא, רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"ווָאכ
 :(1967) ז"כשת רָאי ןיא םילשורי

 טָאה סָאװ ,?טַאלב-ןעמַאלקער רעווָאכָאטסנעשט2 (
 רעד ןופ רעדנירג יד .1912 רעבמעצעד ןט-6 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא
 השמ ,שטיווָאלוװיפ עלעשרעה ,יקסווָאלבַארכ .א :ןעוועג ןענעז גנוטייצ
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה גנוטייצ רעד ןיא .גרעבנעזָאר בקעי ןוא יקסנישעשט
 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא יז .יקסניּפַאק ןָאעל ןוא שטיוועלומש לטייפ
 זיולב ןענישרעד ןענעז לכה-ךסב .ןַאשטָאב לרעב ןופ יירעקורד רעד
 .ןרעמונ ןיינ

 גנוטיײצנכָאװ ַא ?טַאלבנעכָאוו רעווָאכָאטסנעשט2 6
 זיא רָאטקַאדער ריא .1913 רָאי ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא טָאה סָאװ
 .ה טקילײטַאב ךיז ןבָאה ריא ןיא ןוא ,עשרַאװ ןופ ןיורב .מ .י ןעוועג

 װַאכַאטסנעשט זיא עסערּפ עשידיי יד

 שטיוװוָאלווייפ ןַאמרעה

 ענעדישרַאפ ןופ רעדנירג
 וװָאכָאטסנעשט ןיא ןטפירשטייצ

 םוצ ןעניישרעד טרעהעגפיוא טָאה .יקסנישעשט .מ ןוא שטיווָאלווייפ

 .1913 ףוס
 ןענישרעד זיא סָאװ ,טַאלבנכָאװ ַא .".גנוטייצ רעזדנוא 6

 ,?טַאלבנעכָאװ רעװָאכָאטסנעשט, סָאד יװ הפוקת רעבלעז רעד ןיא טעמכ
 .שטיוויול ןופ ,גרעבנענָארק ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ,גנוטייצ עכעלגעט ַא טַאלבגָאט רעווָאכָאטסנעשט, 4

 :ןעוועג ןענעז רעבעגסױרַא יד .1919 זיב 1913 ןופ ןענישרעד זיא סָאװ

 ןהכ יבצ ןעוװעג זיא רָאטקַאדער ריא .גרעבנעזָאר ןוא ןַאשטָאב לרעב

 ."יבצ, םינָאדװעסּפ ןייז טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,שזדָאל ןופ

 יקסװַאשרַאװ .א ,שַא לדנעמ ,קימיא .י ריא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס

 ןחא רענטַאר .ד ,יקסניּפַאק ןָאעל ,ןַאמרעדעּפ לוַאּפ ,שטיווָאלוװייפ .ה

 גנוטייצ רעד ןיא ןכעלטנפערַאפ ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .ןַאמרעה היעש

 .שטיוװעיַאש .י ןוא שא םוחנ םינבר יד םירמאמ ערעייז
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 רעטנוא ,רעטעברַא עשידיי ןופ ןַאגרָא ."טרָאוו עיינ סָאד. 6
 .יקסווָאלבַארכ .א ןוא ןַאמרעדעפ .ר ןופ עיצקַאדער רעד

 טימ ,רעטעברַא ןופ ןַאגרָא ןַא ךוא ."עמיטש רעזדנוא 6
 .קנַארפ לאומש ןוא קורק ףסוי ר"ד ןופ גנוקילײטַאב רעד

 ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,"גנוטייצ רעווָאכָאטסנעשט; (6
 .טַאלבנכָאװ ַא יו גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןופ טרָא ןפיוא ןעניישרעד
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער-טּפיוה ריא .ןַאשטָאב לרעב ךרוד ןבעגעגסױרַא
 -ײטַאבטימ עליבַאטס .קנַארפ לאומש -- םיא ךָאנ ןוא ,רעקצָאלּפ לארשי

 יאגרש זייש

 טנעדנַאּפסערָאק רעקידלארשי-ץרא
 גנוטייצ רעווַאכַאטסנעשט ןופ

 השמ ןוא לדנעמ ,ןָאעל רעדירב יד :ןעוועג ןענעז גנוטייצ רעד ןיא עטקיל
 רעדירב יד ,ןײטשנעװעל ביל השמ .,ַאקסװָאכָאטסנעשט הנשוש ,שא
 .א ,שטיווָאלוװיײפ .ה ,םיובנעגייפ .י ,לעגָאפ אביקע ןוא לבייל ,םהרבא
 .ע ןוא שטיוועלומש .פ ,ןַאמפױק יכדרמ ,יקסניּפָאק ןָאעל ,ןַאמּפיל
 .השמ-ןב

 ןשידיי ןצנַאג ןופ לגיּפש רעד ןעװעג זיא טַאלבנכָאװ סָאד טָא
 ןעוועג זיא רעטקַארַאכ ריא .וָאכָאטסנעשט ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג
 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ריא ןיא ןוא עשיאייטרַאּפמוא-שיטסינויצ ַא
 ד"פרת רָאי ןופ .ןעגנומערטש עריא עלַא ןיא קנַאדעג רעשיטסינויצ רעד
 -נָאּפסערָאק גנוטייצ רעד טָא ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז (1924)
 ןוא יולסעל בקעי ןופ ןבירשעג ,לארשי-ץרא ןופ םירמַאמ ןוא ןצנעד
 .יאגרש ז"ש

 -ויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא רעד ."געוו רעזדנוא (8

 רעלעיציפָא רעד רעטנוא ,ָאכָאטסנעשט ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינ

 יד רֹעבָא .רעטעברַא-רעקורד ַא .שטיוועיזוַאט השמ ןופ עיצקַאדער

 עה יד ןיא ןענופעג שיטקַאפ ךיז טָאה גנוטייצ רעד ןופ עיצקַאדער

 .גרובנעסקול ןרהא ןוא גנירעמ ר"ד ןופ

 .ץנַארקנעמולב לשיפ :טקילַײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה גנוטייצ רעד ןיא
 -נַאד .א ,בילטָאג םהרבא ,םָארב .א ר"ד ,ץלָאהנעריב .ח ,דלעפגילעז .י
 .ב ,יקסווָאנַאי .ש .פָארּפ ,רענרוט .י ,גרעבשריה .ז.ח ר"ד ,רעגיצ
 .ש .י ,ןייטשלעקניפ .מ ,שטיווָאקװעל .ל ,רעגיטסול םייח ,שזַאנשזָאל
 ר"ד ,ןייװנעזָאר .י ,קַארק .י ,רעניילק .י ,רעלָאּפצעינַאק דוד ,ץנעלבָאק
 .רעּפיש .ח .מ ןוא רעלסקעוונייש .א ,רפש ןושרג

 י ןעװעג זיא רָאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא .טייצ יד 6
 ,רחוס ַא ןעװעג זיא ןוא יירעקורד ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,גרעבסייוו
 ןבירשעג ,ןוז ןייז טימ ןעמַאוצ ,רע טָאה טייצ רעיירפ רעד ןיא ןוא
 ,גנוטייצ רעד רַאפ

 ַא .סערּפסקע רעווָאכָאטסנעשט רעזדנוא 0
 וא עשרַאװ ןיא ןענישרעד גנוטייצ יד זיא שיטקַאפ .גנוטייצ עכעלגעט
 ןרָאװעג טקורדעג טַייז עטרעפ יד זיא ןַאשטָאב לרעב טימ םכסה ַא טול
 ןיא ןבעגעגוצ ןעמ טָאה *סערּפסקע רעזדנוא, וצ ןוא ווָאכָאטסנעשט ןיא
 -טנפערַאפ טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד ."רעווָאכָאטסנעשט/ טרָאװ סָאד ןטימ
 עקיאיברעד יד ןופ ןוא טָאטש רעד ןופ סעיינ עלַאקָאל רקיעב טכעל
 ןגעוו םירמַאמ .ןרָאװעג טַײרּפשרַאפ ךיוא טרָאד זיא יז ןוא ךעלטעטש
 .קנַארפ לאומש ןבירשעג טָאה םינינע עלַאקָאל ענעדיישרַאפ

 יירד ךָאנ ןענישרעד ןענעז ןעגנוטייצ ןעצ עטנָאמרעדנביױא יד ץוח
 : רעטקַארַאכ-רעטעברַא ןשירעפמעק םענעכָארּפשעגסױא ןַא טימ ןעגנוטייצ

 ןעװעג זיא גנוזָאל ןייז סָאװ ?רעירַאטעלָארּפ רעד 1
 .?םזילַאיצָאס רעד ןבעל לָאז;

 ןא ?גנוטייצ-רפטפברא 2

 "רעקעוו רעווָאכָאטסנעשט; 3
 -גָאט רעװָאכָאטסנעשט, גנוטייצ עכעלגעט יד ץוח ,ןעגנוטייצ עלַא

 ןענישרעד ןענעז ייז ןופ עקינייא ןוא רעטעלבנכָאװ ןעוועג ןענעז ,?טַאלב
 ןעגנוטייצ ןציירד ןופ ןעניישרעד סָאד .ןענימרעט עליבַאטס ןייק טינ ןיא
 ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןקידלדורּפש םענופ זיײװַאב ַא זיא
 רעטעברַאטימ ןוא ןרָאטקַאדער לייט ַא ןופ רעדליב יד .טָאטש רעד טָא
 ןעגנוטייצ יד ןופ סעיפַארגָאטָאפ ךיוא יװ ,ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןיא
 ."בוחוטסנ'צ רפס/ ןיא ךיז ןעניפעג ,אפוג

 ַא ןיא רעטעברַאטַימ-טּפיוה ןוא ןרָאטקַאדער ,רעדנירג יד ןשיװצ
 -ווייפ ןַאמרעה טנכערעגניירַא טרעוװ ןעגנוטייצ עטנָאמרעד יד ןופ לייט
 ."פלעשרעה; ןעמָאנ ןטימ ןביירשרעטנוא ךיז טגעלפ רעכלעוו ,שטיװָאל



 אבמער קיזייא

 ,עשרַאװ ןיא 1862 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג -- ייהריפצה,
 תוקספה ךָאנ ;"קסמינָאלס גילעז םייח ךרוד ,טַאלבנכַאװ ַא יוװ

 ןרָאװעג טלדנַאורַאפ ,םילוגלג ענעדישרַאפ ןוא
 ענובירט יד ןעוועג זיא סָאװ ,גנוטײצגָאט ַא ןיא

 ,רעטעלבנכָאװ ןוא ןעגנוטייצגָאט ערעדנַא .םוטנדיי ןשיסור ןרַאפ
 ןבָאה ,הפוקת רענעי ןיא סױרַא ןענעז סָאװ

 רעד ןופ טײקּפַאנק רעד תמחמ ,טריטסיזקע גנַאל טשינ
 .רוזנעצ רעברַאה רעד בילוצ ךיוא ןוא סרענעייל לָאצ

 ,טריטסיזקע טָאה "הריפצה , יד סָאװ ,ןרָאי עטסרעמ יד ןיא
 ,וָאלָאקָאס םוחנ ןעוועג רָאטקַאדער-טּפיױה ריא זיא

 .ןַאמטפעה ףסוי -- הפוקת רעטצעל רעד ןיא

 .עשרַאװ ןשידיי ןרעביא ןסָאגעגסױא ןעוועג זיא ןח רערעדנוזַאב ַא
 רוטַארעטיל רַאפ רעטנעצ ַא ,ןסיו ןוא הרות רַאפ עילָאּפָארטעמ ַא
 .םישעמ ןופ ןשטנעמ רַאפ ןוא םימכח-ידימלת רַאפ ליזַא ןא ,עסערּפ ןוא
 ,לארשי-ינב יד רעכלעוו ןיא ,עיגרענע ןוא וויטַאיציניא ןופ טָאטש ַא
 ןטייקיעפ עטסעב ערעייז ןזיװעגסיױרַא ןבָאה ,ןליוּפ ןיא טניווועג ןבָאה סָאװ
 ןקיטכערּפ ןשיווצ ,ןגעלעג עשרַאװ זיא געוו-דייש ןפיוא .טייקיסיילפ ןוא
 -ברעמ ןיא םיבושי עשידיי יד ןשיװצ ןוא דנַאלסור ןיא ץוביק ןשידיי
 ,עטסעב ןוא עטסנעש סָאד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה יז ןוא .עּפָארײא
 ןשיוװטיל ןוא ןשיסור ןופ טייקלדייא ןוא טיײקיצרַאה יד : עדייב ןיא סָאװ
 יד ןופ טנָאזירָאה ןטיירב םעד ןוא טייקטסנרע יד ךיוא יו ,םוטנדיי
 .עקירעמַא ןוא עּפָארײא-ברעמ ןיא םיבושי עשידיי

 טינ יז טָאה ,עשרַאװ עשידיי יד ןפַאשעג טָאה סע סָאװ סָאד ןוא
 ןטרעװ עריא טײרּפשעצ טָאה יז .תומא 'ד עריא ןיא ןטלַאהַאבסיוא
 עלַא ןיא רעדירב עשידיי עריא ןשיװצ קיצרַאהטיירב ןוא קיליװטוג
 יד ,ןדיי 350.000 ענייז טימ ךרכ רעד ,עשרַאװ עשידיי יד .תוצופת
 -טעטש ןוא טעטש יד ןיא ץוביק ןשידיי ןקינָאילימ-2 ַא ןופ עילָאּפָארטעמ
 רעצנַאג רעד רעביא טכיל ריא טײרּפשעגסױא טָאה ,ןליוּפ ןופ ךעל
 ןבָאה ןדיי ּוװ ,טרָא ןדעי ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא ןוא טלעו רעשידיי
 יד ןיא ןרָאװעג טמירַאב ןעמָאנ ריא זיא סרעדנוזַאב ןוא .ןענופעג ךיז
 ."הריפצה; ןופ תוכז ןבילוצ םיקחרמ

 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןליוּפ ןיא עסערּפ עשיערבעה

 יקסמינַאלס גילעז םייח

 "הריפצה ,, ןופ רעדנירג רעד
 רַאטקַאדער רעטשרע ריא ןוא

 געט יד ןיא "הריפצה,
 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב 1910 רָאי ןופ קידנבוהנָא

 ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ןיא רענעייל-תירבע רעד טגעלפ ,רָאי ריפ ,המחלמ

 -יפצה; גנוטייצ ןייז ךעלגעט-גָאט ןעמוקַאב ,עקירפַא ןוא עקירעמַא ןיא

 יד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"הר

 דוד ןוא ווָאלָאקָאס םוחנ רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רעד ןופ ןזיר ייווצ

 -עיצקַאדער ַא ןענַאטשעג זיא עדייב ייז ןופ טייז רעד ייב .ןַאמשירּפ
 זיא רעכלעוו ,םיובנעסינ .י ברה ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,עיגעלָאק
 ףסוי ,"יחרזמ, ןופ םיגיהנמ יד ןופ רענייא יו ןרָאװעג טמירַאב רעטעּפש
 .(גופס) שטיווָאנרעשט לאומש ןוא קנערפ .נ .ע ,ןַאמטפעה

 רעצנַאג רעד ןוא המחלמ יד ןכָארבעגסיױא זיא 1914 ילוי שדוח ףוס
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 םוחנ ,"הריפצה; ןופ ןרָאטקַאדער יד .ןרָאװעג טרעטשעצ זיא רדס-סנבעל
 ןייק ןרָאפעגסױרַא רעירפ ןופ ךָאנ ןענעז ,ןַאמשירפ דוד ןוא ווָאלָאקָאס
 -טּפיוה עשיליוּפ יד טזָאלרַאפ ןבָאה ייז ךָאנ טייצ עסיוועג ַא .דנַאלסױא
 לאומש ןוא ףסוי טָאטש

 2 ,אטראהב ר

 2 4 .28 תש א 2 = יׂ "+ 2 .-
 242034 ריס עייב 2

 :: יה .ת:שלש ונ 5

 .יתע בתכמ-

 םיובנעסינ קחצי ךיוא .שטיווָאנרעשט

 . .  תושדח .עזמשומ

 .הערמה ינינעב .םהל םיעגונה םירבדה .לבמ . ןורשי םִע ברקב
 / .עכטהו םלעה תועיי ,ערמו המכה ירבר

 תאכ . עובעב זאא ראל א

 יקסמינאלש גילעז םייח
 : יב עק

 .61 : ביבית ןוטאה יהא יד 3 6 ,אישראה

 = םעינעח ןכה 6

 26 הארנעלעשח = . .תושרת == .הלסשסה תגרמפ = .ב5 הש
 = ,ס'רה האב לאועי ינב וליעא - .ילפ ?50 אלפ לאו .ל-בה
 --ןאפעײר בקי 250 שדה = יי סייד
 לעפו רישעמ ירוס לב נל - .תובנשתה תולאש -- .תיות .בתככ =- ,ליבה ?מ שרת בת ןיס

 םיחע יבחכמ .םיפלא .אזצוםה .םות . ,ץק יא הברה םירפס ||
 לעכ םיקותר ל"יי ישק לכל כלה אה סם סא
 לכה תלפככ רעב יתנב

 ונתשנ ,ץראב סהעה 2 השא תרומות עה םעד
 ,תיערמתמ .םיסעה .למב

 יקלחו םיה יא - ,להבה תלפב 7 רברקתנ טיר {

 רבר חהפ
 לאלתר תחה תש 55 ךירי תשעמב .ןהלושבת-

 4 5 .סקת)

 םיניהאה םדכיב . ץראה .ברקב .הבבתה . הלעפ תוכר
 הא הֿפילתהו תהנש רשא םיכרה םיונשת ימצעג רלרג ,ולאה

 .םיעדמה ייפ .| הטראה ינפ לע יו
 רורה ברקב םישרת םײה חור הושדחה .תיאצמהו
 תרובת תע הכב -ןאתה םירועיה .שולת םראהג .,תנת ןורתאה
 ,ינפל היה רשא לבמ זע רהה תאש ריב ותלשממ הא אשגו
 רשב עועב אֹלו ,םויב ץראב םדאה רככ) שיא תככ אל יב
 םלעה ירמע רשא תובנשנ החכ- סא יב ,רע לוי
 גישמ םישועה עכמה תומ הב , םהילכ  םינעטנ
 .,ליובעמ לככ הדובנ םפ עודז ול שעה ליה גישה טהב ,קראב
 .עאר שבח םליעו 0 וו רשא לכ זנממ הצבי אל יב רע
 ןיבמ אצויו קרכה הא ---:שינישאית םורעט אל רשא רגיניעב
 הצקס ?פוקסו ןירה רשכמ  ךאלסל םראה ול חקל שננעה
 אלמי המש ייבר חלשי רשא לבו ,ענרב יתצק רעו ץראה
 םיציפמה שמשה רוה ינרק הַא {( ;2ופס} .ותרוקפ תא
 לספ לב ול הושער זייצ .ץמואל ול השע ,ץראה ינֿפ לע רוא
 לוע ןתג ריראה הומיקה .תב לע { (עופתרגסטס5)  תונכה לבו
 אלו לזרבה תלסמ לע וינפל חריא רובנכ ץוהכ - ,וראזצב לורכ
 ,םיכר ןואשל קתשו סימו הוורא רוכעי .,ןאשמ תחת ץברל
 ןתו ידי השעס לבב ןטאנ רבעל ותדקפה

= = 

 ו/ רנ אה סג ,השחת

 .ערטכ .םתרקו םתלעוה 9 רמה אוה ,תובחס ייולכ ןס ריינ ןיבמה אה יב שיסעה

 ג
 א

 טיוגב ,רטשקה תועבס יע +4 םפ תנ ויביתנ השביה
 ץראה הפנבב תהא שא רבה 2 .םהושלל =

 םליעה תומולההב בלעהבה שאס םימי אלי ,ברל
 , צא לומגב .םיאבה יטעה ןושלב ןובה יהלבל לחכ
 בדומל תוברתל םינש הו וליתתה .שימעהו תועדבה לכב ךכל
 רשא רנאלננע) תמרצ ץרא םנש רע .תוההא תתנשלכ

 לה "ריב .םתוה םעשל ועמב זאב ןקיותה
 קטנסלכ םידחימ םשרחמ יתב םתל
 הונושלה השידי
 ,םיתעה יבהבבב
 12 7 לכל ףתהשבה רתא ןושל
 םיברה םינשה .םעד--- ,שידתא םירברה .התא דיפשמ םיבקת

 סם רחואנ ,הסראה התפשמ לכ ץב ץלאכ וכלהתה רשֲא
 ןס דיסל ילבמ שא ,לבה תוציא לבב םירזפה יב ושחא
 ןטוה חורל הכלל ,וליכפה ,השרומל םהל ולתג םתוכא יקלא תר

 לית ואצמ אל .םהדעלב ישא  ,שעדס| תונשלב
 ײב םָאוא קד ,207 אותה רביקב רטא יטה ןיכ

 לע םיסקוש תכרהמ םעמ דהאשנ .., ןילופ תסרא לע
 םיערמה ירעש תשעכ .וארייו דגנמ ירסעי הוע .,םה

 םיבר ואעטג וע ,הלכשהת יכדב לע םתינב תא ךנ
 ,הרות גתמת התבח הוא תעידיב יב ועפאי רשא ונכרקב
 םכבל ומישי אל ןכ לעג ,'ה תאהי .לרתחת תונשלה .רובלבו }

 ,ואכ תערה ץעג םיחת ץע ךרר רכשל רהנ םתל ;גכל
 לארשו נב ינומאמ .םיסלש ןכג םיבר חוב רבר* וכרה רבבו
 םעה ןומהל חכות תעדחה םעמ בומבו ,טירקיה םתירפסב

 .םיכפס והכח רשא םהת - ,םיערמהה הנס 2
 .,הונוש תועי םבומו םיפי סקונ תושרתכ .יוכב

 "הריפצה , ןופ רעמונ רעטשרע

 אבמער קיזייא

 טינ זיא גנוטַײצ רעד ןיא לייו ,קסנימ ןייק ןעניוו רעבירַא זיא
 ןסיורג ַא ןעועג םרוג טָאה המחלמ יד .טעברַא ךס ןייק ןעוװעג
 ןענַאב יד .גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןיא סָאַאכ
 ןטינשעגּפָא שממ ןענעז ןענָאיַאר עצנַאג .רעלוגער טעברַאעג טינ ןבָאה
 ,םעד בילוצ סעמרָאנ-סנבעל עכעלרעגריב עכעלנייוועג יד ןופ ןרָאװעג
 ןופ רענעייל לָאצ יד ןוא ,ייז וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה טנָארפ רעד סָאװ
 רעד ןופ רעציזַאב-סעיצקַא יד .ןרָאװעג טרענעלקרַאפ זיא "הריפצה;
 וצ ןסָאלשַאב ןוא גנוציז ַא ףיוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז גנוטייצ
 ייוצ לייװרעד ןבעגסיױרַא ןוא טפלעה ַא זיב גנוטייצ יד ןרענעלקרַאפ
 ןבעגעגסױרַא זיא גנוטייצ עבלַאה יד טָא ."םעז רובעי דע; גָאט ַא ןטייז
 רעכלעוו ,רעגניז םירפא ןופ ףליה רעד טימ ,קנערפ .נ .ע ךרוד ןרָאװעג
 רעד ןוא טכַאנײב סעמַארגעלעט יד ןופ רעצעזרעביא רעד ןעוועג זיא
 .רָאטקערָאק

 ןלעירעטַאמ ןרַאפ הגאד םוש ןייק ןעוועג טינ זיא ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא
 ןבָאה דנַאלסור ןיא ןטסינויצ ענעבעגעגרעביא יד .גנוטייצ רעד ןופ בצמ
 ,טעשזדוב רַיא טקעדעג דימת ןבָאה ןוא לגנַאמ ןצנַאג ריא טליפעגסיוא
 -ספליה יד ןענעז ,געט-המחלמ יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס ןעװ רעבָא
 םיובנעסינ .י רבח-עיצקַאדער רעד .ןרָאװעג ןטינשעגּפָא ןלַאנַאק
 -יטכעמ רעד ,עװקסָאמ ןיא ןעוועג קילעפוצ טייצ רענעי וצ זיא רעכלעוו
 רעד ךרוד ןרָאװעג ןטעבעג זיא ,םזינויצ ןשיסור ןופ רעטנעצ רעק
 ,גנוטייצ רעד רַאפ ףליה ןלעוּפסױא טרָאד לָאז רע גנוטייל-"הריפצה,

 ענייז ןעגנואימַאב יד טָא ןגעוו .ןרָאװעג טלסיירטעצ זיא בצמ ריא סָאװ
 ךיז בָאה ךיאק :תונורכזה-רפס ןייז ןיא אפוג םיובנעסינ .י טלייצרעד
 .ןטסינויצ עשיסור יד ןופ גיהנמ רעד ,ווָאנעלשט לאיחי ר"ד טימ ןפָארטעג
 םיא ןוא "הריפצהא ןופ בצמ םעד טרעדלישעג םיא רַאפ בָאה ךיא ןעוו
 טינ ןלָאז רימ ידכ ןפלעה וצ ריא ידכ ןָאט סעּפע לָאז ןעמ ןטעבעג
 סָאװ ןוא :טגָאזעג רע טָאה ,ןעניישרעד ריא ןלעטשוצּפָא ןעגנוווצעג ןייז
 עכעלטע ןעניישרעד ןרעהפיוא טעװ גנוטייצ יד ביוא קילגמוא סָאד זיא
 טינ טעװ המחלמ יד זַא ,טנײמעג ןַאד ןבָאה עלַא לו ?םישדח
 טָאה -- ןקידנערַאפ ךיז טעו המחלמ יד .םישדח 5--4 יװ רעמ ןרעיוד
 ןעניישרעד סָאד ןעיײנַאב רעדיוװ ןלעוװ רימ ןוא -- ווָאנעלשט טגָאזעג
 טינ טרעוװ ריט עטכַאמרַאפ ַא :טכַארטעג ךיז בָאה ךיא .גנוטייצ רעד ןופ
 לענש טינ טעװ ,טלעטשעגּפָא טרעװ סָאװ ,גנוטייצ ַא ןוא ,טנפעעג ךיג
 ןעניפעג עװקסָאמ ןיא ןדיי יד :ןבעגעגוצ טָאה רע רעבָא .ןרעו טײנַאב
 רעטנוא ךיז טלסיירט דרע יד זַא ,ןליפ יז .גנומיטש רעטקירדעג ַא ןיא ךיז
 רעווש זיא רעבירעד .ןגרָאמ ןטימ רעכיז טינ ןענעז ןוא סיפ ערעייז
 טימ ןדער ןריבורּפ טעװ רע רעבָא ,ןָאט וצ סעּפע ,גנוניימ ןייז טיול
 .עטנַאקַאב ענייז ןופ עקינייא

 טלײצרעד -- ץיסרעּפ הנשוש ןופ זיוה סָאד טכוזַאב בָאה ךיא
 בצמ ןטימ טריסערעטניא רעייז ךיז טָאה יז --- .םיובנעסינ .י רעטייוו
 ךיז וצ ןפור טעװ יז .ןָאט סעּפע ןוװּורּפ וצ טגָאזעגוצ ןוא "הריפצה; ןופ
 .ינע ןקיזָאד ןגעוו גנוציז רעלעיצעּפס ַא וצ םינקסע יד ןופ עקינייא
 ןעמוקעג זיא ,גנוניוו ריא ןיא ןפורעג טָאה יז סָאװ ,גנוציז רעד וצ
 ןיוש ךיז ןבָאה רימ .םיריבג יד ןופ טינ אקווד ןוא ,שטנעמ ןייא רָאנ



 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ ןליוּפ ןיא עסערפ עשיערבעה

 ץיסרעּפ הנשוש רעבָא .ןָאט טשינרָאג ןעמ ןָאק טציא זַא ,טגייצרעביא
 .גנוטייצ רעד רַאפ לבור 200 טלעג ןטַאוװירּפ ריא ןופ ןבעגעג טָאה

 טרעפטנעעג רימ טָאה רע .שטידיינ קחצי טימ טדערעג בָאה ךיא
 ןייק ןעזעג טינ טָאה רע ךיוא .ווָאנעלשט ר"ד ןופ דייר יד טימ שממ
 ַא ףיוא ןרעו טלעטשעגּפָא טעװ גנוטייצ יד ביוא ,םעד ןיא קילגמוא
 50 "הריפצה; רַאפ ןבעג רע ןָאק לייורעד רעבָא .טייצ רעסיוועג
 ןטשרע ןרַאפ םוכס םעד ןבעגעג טרָא ןפיוא טָאה רע ןוא ,שדוח ַא לבור
 .שדוח

 -עיצקַא יד ןופ רענייא ךיוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ץוג המלש לאפד 'ר
 רימ טָאה ,טכוזַאב םיא בָאה ךיא סָאװ ןוא "הריפצה, ןופ רעציזַאב
 רע לייוו ,גנוטייצ רעד רַאפ ןָאט טשינרָאג רע ליוװ טציא זַא ,טגָאזעג
 םולכ אלב רוטּפ רעבָא .ווָאלָאקָאס םוחנ וצ סעגַאלקנָא ןוא תונעט טָאה
 עשרַאװ ןיא עיליפ רעזדנוא וצ ןביירש לעװ ךיא, :טינ ךָאד ןעמ ןָאק
 רימ ןלעוו רעטעּפש ןוא לבור 100 "הריפצה, ןבעג לייוורעד ןלָאז ייז
 .ןטלַאהעג רע טָאה החטבה יד ."ןעז

 ןסָאלשַאב "הריפצה, ןופ טעטימָאק רעד טָאה 1915 רעטניװ

 םיובנעסינ .י .טַאמרָאפ ןכעלנייועג ריא גנוטייצ רעד ןבעגוצקירוצ
 ןוא עשרַאװ ןייק ןרָאװעג טכַארבעגקירוצ ןענעז ןַאמטפעה ףסוי ןוא
 .הכאלמ יד ןָאטעג ייז ןבָאה ,קנערפ .נ .ע ,רבח ןטירד רעייז טימ ןעמַאזוצ
 .רעלוגער ןעניישרעד ןביוהעגנָא גנוטייצ יד טָאה 1915 רַאונַאי ןטשרע ןופ
 ןעוועג ןיוש זיא עשרַאװ ןיא .רעווש ןוא ליפ ןעוועג זיא טעברַא יד
 טָאה יז ןוא ,ןפמַאק יד בילוצ רוזנעצ עוויטנעווערּפ ַא טריפעגנייא
 ,גהנמ ַא טריפעגנייא טָאה רוזנעצ יד .סטכער ןוא סקניל ףיוא טקעמעג
 ןעמ טָאה לַאירעטַאמ םעד :טעברַא יד טרעװשַאב רעמכָאנ טָאה סָאװ
 רעד ןיא טצעזעגסיוא רָאנ ,די-בתכ ןיא טינ ןלעטשוצ טפרַאדעג ריא
 .טנוװָא ןיא רעגיײזַא סקעז זיב יװ רעטעּפש טינ ןוא ,יירעקורד

 ןופ גנוטייצ רעד טימ טריפעגנָא טָאה יקסװעשילדָאּפ םהרבא
 רעד ןיא טלעג ןייק ןעװעג טינ זיא'ס ןעוו .הניחב רעלעירעטַאמ
 סרעדנוזַאב .ענעשעק ןייז ןופ ןבעגעג רע טָאה ,"הריפצה, ןופ עסַאק
 קידנעטש ךיז לָאז יירעקורד רעד ןיא זַא ,םעד רַאפ טגרָאזעג רע טָאה
 .סָאמ רעסיורג ַא ןיא םירישכמ-קורד ענעדישרַאפ ןוא ריּפַאּפ ןעניפעג
 ןשיטסינויצ ןרַאפ רעפמעק עטשרע יד ןופ ןעוװעג זיא ןַאמ רעד טָא
 זיא רע .בַאטשסַאמ-טלעוו ןיא תירבע ןבעלפיוא רַאפ ןוא קנַאדעג
 רעד ןעמוקעגפיוא זיא'ס ןעוו ןוא ןויצ-יבבוח עטשרע יד ןופ ןעוועג
 ןיא ןטסיױוװיטקַא יד ןופ רענייא ןעװעג רע זיא ,םזינויצ רעשיטילָאּפ
 גנוריסערעטניארַאפ ערעדנוזַאב ַא .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד
 -טנַא רעד רַאפ ןוא גנוגעווַאב-תירבע רעד רַאפ ןזיװעגסיױרַא רע טָאה
 וּורּפ ַא טכַאמעג ךיוא טָאה רע .רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ גנולקיוו
 רעסיורג ןייק ןעוועג טינ זיא ןביירש ןיא חוכ ןייז רעבָא ,ןביירש וצ ןַײלַא
 .תוגיהנמ רעקיטסייג רַאפ עיציבמַא ןייק טַאהעג טינ ךיוא טָאה רע ןוא

 זיב רעלוגער ןענישרעד "הריפצה, זיא ןיקסוװעשילדָאּפ קנַאדַא

 ַא סױרַא זיא גָאט ןבלעזמעד .1915 רעמוז ,ה"ערת בָאב העשת

 תויתוא עקיטנַאקריפ יד טימ ךַאז עדעי ןקורד וצ טָאברַאפ סָאװ ,לעּפַאב

 ףסילש וצ ךיז ןעװעג ןעגנּוװצעג ןענעז ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןוא

 ,ט

 ,ךיז ייב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,"הריפצה; ןופ טלעג עצנַאג סָאד זַא
 יד ןשיװצ ןלייטעצ סע לָאז יז גנוטייל רעד ןבעגעגרעביא רע טָאה
 3 ןדעי ,יירעקורד ןוא גנוטייל ,עיצקַאדער רעד ןופ רעטעברַא
 טָאה םורַא ױזַא ןוא .ןעמוקַאב טָאה רֹע סָאװ ןױל ןטיול
 .סיורָאפ ןכָאװ ןביז ףיוא ןיול ןייז ןעמוקַאב

 טײנַאב טרעוו "הריפצה,
 ןסָאלשעג רעדיוװ ןוא

 ןוא עשרַאװ ןיא ןיירַא ןשטייד יד ןענעז ,1915 ,ה"ערת בָא ןיא
 ,ןעגנוטייצ עלַא זַא .העדומ ַא ןעגנָאהעגסױרַא טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא יד

 וװַאלַאקַאס םוחנ
 ""הריפצה,, ןופ רעיײנַאב רעד
 ךשמב רָאטקַאדער ריא ןוא

 ןרָאי ךֵס ַא ןופ

 וצ טכער ןבָאה ,לעפַאב םעד ןבעגסױרַא ןזיב ןענישרעד ןענעז סָאװ
 -יולרעד רעלעיצעּפס ַא ןיא ךיז קידנקיטיונ טינ ,יינספיוא ןעניישרעד
 ןעמַאוװצ טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןשיוװצניא טָאה יקסוװעשילדָאּפ .שינעב
 עקינײא ןוא םירבח-עיצקַאדער יד .ןסור עקידנטערטּפָא יד טימ
 ןוא גנוציז ַא ףיוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז םינקסע עשיטסינויצ
 םישדח עכעלטע .גנוטייצ עשיערבעה יד ןעיײנַאב וצ ןסָאלשַאב ןבָאה
 ןבָאה סרעצעז יד .רעלוגער ןענישרעד זיא גנוטייצ יד .ייברַאפ ןענעז
 ןבָאה םירבח-עיצקַאדער יד ,טעברַא רעייז רַאפ סנשָארג ןעמוקַאב
 ןגעלעג ןענעז םירישכמ-קורד ןוא ריּפַאּפ .טסיזמוא ירמגל טעברַאעג
 בצמ רעד רעבָא .טיירגעגוצ טָאה יקסװעשילדָאּפ סָאװ ,ןיזַאגַאמ ןיא
 עכעלטפַאשלעזעג יד ןופ רענייק ןוא גָאט ןדעי טימ ןרָאװעג רעגרע זיא
 רעד טימ טריסערעטניא טינ רעמ ךיז טָאה םינקסע עשיטסינויצ ןוא
 .גנוטייצ

 עשיטסינויצ יד וצ טעדנעוװעג ךיז ןבָאה םירבח:-עיצקַאדער יד
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 ,ןילרעב ןיא טרירטנעצנָאק ךיז טייצ רענעי וצ ןבָאה עכלעוו ,םיגיהנמ
 ךיז טָאה יז .ףליה ןגעוו ףור ַא טימ ,ווָאלָאקָאס םוחנ ךיוא ייז ןשיווצ
 ןבָאה גנוטייל רעד ןופ םירבח עקינייא ןוא סרעצעז יד .טמיוזרַאפ רעבָא
 סרעצעז יד ןבָאה סרעדנוזַאב .גנוטייצ יד ןלעטשוצּפָא טרעדָאפעג
 ַא ןטעברַא וצ חוכ ןייק טינ ןבָאה ןוא ןרעגנוה ייז זַא ,טהנעטעג
 .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא גנוטייצ יד זיא גָאט ןסיוועג

 רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ ,ןייטשברַאפ לשעה טָאה גָאט ןבלעזמעד
 -טלעוו ןופ םיגיהנמ יד ןופ ךָאנרעד ןוא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ
 רעד טימ ,"הריפצה, רעד רַאפ לבור 500 ןילרעב ןופ ןעמוקַאב ,"יחרזמ;
 יד ןיא לָאמ ייוצ ךָאנ ןרעװ טקישעג טעװ םוכס ַאזַא זַא ,החטבה
 רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןשיוװצניא .םישדח ייווצ עקידנעמוק
 ריא ןופ ךשמה ןרַאפ ןגרָאז לָאז סָאװ ,גנוטייצ רעד רַאפ טעטימָאק
 רעדיו "הריפצהפ טָאה ,הקספה רעד ךָאנ ןכָאװ סקעז ןוא ,םויק
 'ירעוש עלעיסנַאניפ עסיורג יד בילוצ רעבָא .ןעניישרעד ןביוהעגנָא
 .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא רעדיוװ גנוטייצ יד זיא ןטייק

 "הריפצה,; עכעלטנכעוו יד
 הפוקת-סגנַאגרעביא רעד ןיא

 רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעשיערבעה רעד ןופ גנַאגרעטנוא ןטימ
 טָאה עכלעוו ,ןלױּפ ןיא ןייגפיוא ןביוהעגנָא יז טָאה ,דנַאלסור ןיא
 רעשטייד רעד רעטנוא ןענופעג 1918--1915 ןרָאי יד ןיא ךיז
 ןיא רעטנעצ רעשיטסינויצ רעד .טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשיכיירטסע ןוא
 עטיירב ַא טריפעג ךיוא טעברַא רעשיאייטרַאּפ ןייז ץוח טָאה עשרַאװ
 ןלעיצעּפס ַא ןופ תושר ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,טיײקיטעט-סגנודליב
 רעשיערבעה רעד ןופ גנורעטיירבסיוא רעד ןוא סקּוװ םעד .םוירָאטַארוק
 עשיטסינויצ עלַא ןופ טעברַאנעמַאזוצ יד ןפלָאהעג ךיוא טָאה רוטלוק
 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ ןייא ןופ ןעמַאר יד ןיא ,ןעגנומערטש

 םעד טרעגרערַאפ קרַאטש תמא ןַא סָאװ טָאה עיצַאּפוקָא עשטייד יד
 ןגעקַאד ,ןליוּפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ בצמ ןשימָאנָאקע
 ןדיי יד ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא גנורעטכיילרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא
 רעייז ןריזינַאגרָא וצ טנַאה עיירפ ַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא יז ןוא
 גןבעל ןכעלרעניא

 -ַאב טכַאמ:עיצַאּפוקָא עשטייד יד טָאה 1917 לירּפַא ןטפניפ םעד
 ךוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טוטַאטס םעד טקיטעטש
 -ינַאגרָא יד ןפַאש וצ ידכ ,ץנערעפנָאק עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס
 ןעיײנַאב וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ץנערעפנָאק רעד טָא ףיוא .עיצַאז
 יװ "קלָאפ עשידיא סָאד, ןופ ןוא "הריפצה; ןופ ןעניישרעד סָאד
 רעסיורג ַא וצ ןעוועג הכוז טָאה עסערּפ עשיטסינויצ יד .רעטעלבנכָאװ
 ןרַאפ ןוחצנ ןופ הפוקת יד ןעװעג ןזיא סָאד לייװ .,גנוטיײרּפשרַאפ
 -עיצַאּפוקָא ןשישטייד ןפיוא זיולב רעטרע 180 ןיא .קנַאדעג ןשיטסינויצ

 .גיישת ,"דבוע םע, תאצוה ,השרוו ידוהי תודלות -- ןוסניבל .א :

 אבמער קיזייא

 ךיז טָאה סע .ןדנַאברַאפ עשיטסינויצ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז חטש
 ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ וליפא ןענעז סע .ץענ-לוש יד טרעטיירבעגסיוא
 ןענעז סע רעבָא ,רעטרע ליפ ןיא ןלוש ןפַאש וצ ןעגנורעדָאפ יד
 ?.רערעל ןייק ןעוועג טינ

 טלייצרעד טַאלבנכָאװ ַא יװ "הריפצה, יד ןעיײנַאב ןופ ןפוא ןגעוו
 קהצי ברה ,רעטעברַאטימ ןוא ןרָאטקַאדער עטסטלע עריא ןופ רענייא
 3 ; םיובנעסינ

 עקטנַאה ר"ד עשרַאװ ןייק ןילרעב ןופ ןעמוקעג זיא 1917 בײהנָא
 טָאה רע .(טעטימָאק-סנָאיצקַא ןשיטסינויצ ןסיורג ןופ דילגטימ: ַא)
 ךרוד עװקסָאמ ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,לבור 4000 טכַארבעג
 ןעניישרעד סָאד ןעיינַאב לָאז ןעמ טרעדָאפעג טָאה רע ןוא ,ןעגַאהנעּפָאק
 וצ ךיז ןביוהעגנָא ןטסינויצ יד ןיוש ןבָאה ָאד רעבָא .גנוטייצ רעד ןופ
 טגײלעגפױרַא זיא שיט ןפיוא ןוא גנוטיײצ רעד טימ ןריסערעטניארַאפ
 עכעלגעט ןייק ןייז טינ טעוװו "הריפצה, :גַאלשרָאפ רעינ ַא ןרָאװעג
 ןענָאק ןעמ טעװ ריא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,טַאלבנכָאװ ַא רָאנ ,גנוטייצ
 עשידיא סָאד, שידיי ןיא טַאלבנכָאװ סָאד ךיוא יינספיוא ןבעגסורַא
 עיצקַאדער רעד רעטנוא המחלמ רעד רַאפ ןענישרעד זיא סָאװ ,"קלָאפ
 ןעועג ןיב -- םיובנעסינ .י טלײצרעד -- ךיא .םיובנירג קחצי ןופ
 "הריפצהא תבוטל ןרָאװעג טלמַאזעג זיא סָאװ טלעג ןטימ זַא ,ןגעק
 רעבָא .שידיי ןיא גנוטַײצ ַא ןבעגסױרַא ףיוא ןצונַאב ךיז ןעמ לָאז
 -ַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא םירבח עניימ
 -נביוא ןרַאפ טרידיצעד ןבָאה ןוא רימ ןגעק ןעוװעג ןענעז עיצַאזינ
 טנדרָאעגנײא הריד ןיימ ןיא זיא יױזַא ןוא .גַאלשרָאפ ןטנָאמרעד
 -ןב ןופ גַאלשרָאפ ןפיוא .עשידיי ַא ,עיצקַאדער עטייווצ ַא ןרָאװעג
 רעד ךיוא "הריפצהא ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןײרַא זיא רודגיבא
 ןוא ןשירַארעטיל ןופ רָאטקַאדער רעד יװ ,רעװָאכַאל לשיפ רעביירש
 -וגער ןענישרעד זיא טַאלבנכָאװ עשיערבעה סָאד .לייט ןכעלטפַאשנסיוו
 .פ ןוא םיובנעסינ .י ,ןַאמטּפעה .י ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,רעל
 .ןטלַאהעגסיוא ןײלַא טעמכ ךיז טָאה סע ןוא ,רעװָאכַאל

 -ילדָאּפ םהרבא ןעמוקעגקירוצ זיא (1919) ט"ערת רעטניוו ןיא
 םויק םעד טיהעגּפָא ןבָאה רימ סָאװ טקנַאדעג זדנוא טָאה רע .יקסוועש
 קחצי ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא טָאה רע ןוא גנוטייצ רעד ןופ
 טניז טָאה גנוטייצ יד ."הריפצה, ןופ עיצקַאדער-טּפיױה יד םיובנירג
 וצ טימַאב ךיז טָאה עכלעוו ,עשיאייטרַאּפמוא ןַא ןייז וצ טרעהעגפיוא ןַאד
 רעד .טַײצ רענעי ןופ רענעייל-תירבע רוביצ ןצנַאג םעד ןקידירפַאב

 -יטנַא ןַא יװ ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא ךיז טייצ רענעי וצ טָאה עכלעוו
 טַאלבנכָאװ םעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע .חוכ רעשיטסינויצ
 "הריפצהא ןוא "םזילַאקירעלק רעזדנוא, ןעמָאנ ןרעטנוא םירמאמ}

 הצונתה -- םיובנירג .* -

 .ד"ישת ,םילשורי

 .ז"פרת ,השרוו .ידלח ילע -- םיובנסינ .י

 .תיניצה תורדתסהה תאצוה .'ד קלח ,תינויצה



 תומחלמ-טלעוװ עדײב ןשיװצ ןליופ ןיא עסערּפ עשיערבעה

 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא ןיא לעיציפָא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה
 .עיצַאזינַאגרָא

 ,ןליוּפ ןטײרפַאב ןיא טקיטסעפרַאפ ךיז טָאה םזינויצ רעד ןעװ

 יד רעדיװ ןעיײנַאב וצ ןסָאלשַאב עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד טָאה

 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה עכלעו ,'הריפצה- עכעלגעצט

 .1920 רַאונַאי ןטשרע

 1920 רָאי ןיא "הריפצה,

 -סגנוטייצ יד ןיא ןענופעג רעדיװ ךיז טָאה "הריפצה, גנוטייצגָאט יד

 ןגעו טגָאזעג תודע ןבָאה טלַאהניא ןוא םרָאפ ריא רעבָא ,ןקסָאיק

 ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה םיובנירג .י .ןרָאי עגנַאל ףיוא טינ זַא ,ריא

 ידיו וצ ךיז טייצ ןייק טַאהעג טינ טָאה רע ןוא ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םורַא ױזַא .עסערפ רעד קידנעטשלופ ןעמ

 זיא םירבח עקידרעירפ עריא עלַא ןופ סָאװ ,עיצקַאדער עינ ַא

 יד טזָאלרַאפ טָאה םיובנעסינ קחצי .קנערפ .נ .ע רָאנ ןבילברַאפ

 סמיובנירג קחצי תויה ,טַאלבנכָאװ ַא ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעוו גנוטייצ

 טבעלעג טָאה ןַאמטפעה ףסוי .טסייג ןייז טיול ןעוועג טינ זיא גנוטכיר

 ןעײסָאש ןעיוב םייב רעטעברַא ןַא יו טשרעוצ ,לארשי-ץרא ןיא
 ."לארשי-ץרא ידוהיל ימואלה דעוה, ןופ רַאטערקעס יװ ךָאנרעד ןוא
 .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעגסױרַא זיא שטיװָאנרעשט .ש ךיוא

 דלעפנעזָאר .ש ןעװעג ןענעז גנוטייצ רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד
 עסיוועג ַא ןלױּפ ןזָאלרַאפ טָאה סָאװ ,רעביירש רעקיעפ ַא ,(יאמש)
 טָאה רע ּוװ ,עקירעמַא ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא רעטעּפש טייצ
 רעמ רעבָא .קנערפ .נ.ע ןוא ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טעברַאעג
 רעד ,דלעפנעזָאר .ש ןופ העּפשה יד טליפעגּפָא ךיז טָאה סע יװ
 .קנערפ .נ .ע ןופ עיניל יד טעװעמַאהעג טָאה ,טסילַאנרושז רעשימַאניד
 ןגָאז תודע ןָאק -- קנערפ .נ.ע ןופ עיניל יד ןעװעג זיא עכלעוו ןוא
 ןט-14 םעד "הריפצה; ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ ,טכירַאב ַא
 ןעמ טכַאמ ױזַא יו, עמעט רעד ףיוא טַארעפער ןייז ןגעוו ,1931 רַאונַאי
 ."גנוטייצ ַא

 טימ טלײט -- גַארטרָאפ ןייז ןיא טגָאזעג טָאה קנערפ .נ-ע;
 ןביוהעגנָא טָאה עסערפ עקיכַארּפש-דמערפ יד זַא -- ?הריפצה;
 -שעמ עטכַארטעגסױא ,סעיינ עשיטילָאּפ ,םישעמ-דרָאמ ,ןענַאמָאר טימ
 עסערּפ עשיערבעה יד זיא ןגעקַאד .עיזַאטנַאפ יד ןקעװ סָאװ ,תוי
 טָאה יז ןוא רעטסעװש רערעטלע ריא ןופ געוו ןפיוא ןעגנַאגעג טינ
 יד להק םייב ןכַאמ טבילַאב :ליצ ןרעדנַא ןַא ירמגל טלעטשעג ךיז
 ןוא המכח ןופ ןרעוט יד םיא רַאפ ןענעפע ןוא ךַארּפש עשיערבעה
 -- ןָא דימת ןופ "הריפצה, ןופ םירקיעה-רקיע רעד .טפַאשנסיװ
 יד רענעיײל יד ןענעגייאוצ ןעוועג זיא -- קנערפ .נ.ע טגָאזעג טָאה
 םירמאמ ליפ ןבעג ןוא רוטַארעטיל ריא ןוא תירבע ןופ שינעטנעק
 ,ןסיו רעמ טײרּפשרַאפ סע רע לייוו .םינינע עכעלטפַאשנסיװ ןגעוו
 טעװ רעצימע ביוא ןוא .סַאג רעשידיי רעד ףיוא טכיל טַײרּפשרַאפ
 ןלָאז סָאװרַאפ ןוא ,גהונ ױזַא ךָאד ךיז זיא טלעװ עצנַאג יד :ןגָאז
 ,ןרעפטנע רימ ןלעוװ -- ?ןושל ןוא המוא רעדעי יוװ שרעדנַא ןייז רימ

 ג ןייז ןיא שרעדנַא ןעװעג קלָאפ עשידיי סָאד זיא דימת זַא

 ןייז ןטיהוצּפָא טסּוװעג טָאה ןוא טלעװו רעד ףיוא רעקלעפ עלַא יו

 ןוא -- םינינק עקיטסייג ענעביוהרעד ענייז ןוא סנַאוינ ןשיפיצעּפס
 ."תובָא ענייז ןופ טירטסופ יד ןיא ןיײג טציא ךיוא ףרַאד סע

 "הריפצהצ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעביירש רעד טָא

 ןעגנולדנַאװמוא יד ןעזעג טינ טָאה ,ןטייצ סוװוָאלָאקָאס םוחנ ןופ ךָאנ
 ןטלַאהעג טָאה רע ןוא טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ
 -טסעפ ןענעז גנוטייצ רעשיערבעה רעכעלגעט ַא ןופ סעבַאגפיוא יד זַא
 ךיז ןבָאה יז ןוא תישארב-ימי תששמ ןריטסיזקע ןוא טלעטשעג

 ןאמשירפ דוד
 ,רעקיטירק ןוא רעביירש רעטמירַאב

 ןרָאטקַאדער יד ןופ רעניײא
 "הריפצה , ןיא

 רעביא טבעװשעג טָאה טסייג רעד טָא .טרעדנעעג טינ רָאה ַא ףיוא

 .?הריפצה; רעטײינַאב רעד ןופ ןטייז יד

 טלַאהניא ןוא רעטעברַא עריא ,גנוטייצ יד

 עשוהי ר"ד ןעוועג ןענעז "הריפצה, ןופ ןטסיצילבוּפ-רעביירש יד
 .טנַאלַאט ןוא ליטס ,גנּוװש ַא טימ עדייב ,(דלעפנעזָאר .ש) יאמש ןוא ןָאהט
 םעד ןעמיטשַאב םייב קידנרידיצעד ןעוועג טינ זיא לײטנָא רעייז רעבָא
 ןענעז ,ןעלקיטרַא-עיצקַאדער ,ןעלקיטרַא-טייל .גנוטייצ רעד ןופ ןעזסיוא
 ןרָאװעג טריאורטסניא טינ זיא רענעיײל רעד ןוא ,ןעוועג טינ ללכב
 סָאד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ,ןעגנוריסַאּפ-גָאט יד ןיײטשרַאּפ וצ
 ןלױוּפ רַאפ ,טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ געט עשימרוטש ןעוועג ןענעז
 גנוגעווַאב-טלעוו רעשיטסינויצ רעד רַאפ ,ןענישרעד זיא גנוטייצ יד ווו
 .ןליוּפ ןיא קלָאפ ןשידיי ןרַאפ ןוא

 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא ןַא ןעוועג זיא יז תויה
 גנואלצַאב עכעלטנייפ ַא ןזיװעגסױרַא "הריפצה, טָאה .עיצַאזינַאגרָא
 טפירשטייצ רעד טימ קימעלָאּפ ַא טריפעג טָאה ןוא לארשי-תדוגא וצ
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 רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאד רעבָא ."דיא רעד; ןסקָאדָאטרָא יד ןופ
 םרוג ריא טָאה רעכלעוו ,גנוטייצ רעשיערבעה רעד ןופ טנָארפ-המחלמ
 ןבָאה םעד ץוח .להק-רענעייל ןקיטכיו ַא ןופ טסולרַאפ סעד ןעוועג
 -פיוא ןָא טריפעג ךיז "הריפצה, ןופ עיצקַאדער רעד ןיא םינינע יד
 טַאהעג טינ גנוטייצ יד טָאה ,תואצוה יד ןיא ןריצודער וצ ידכ .ןעגנולסיירט
 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז סָאװ ,תועידי יד ןוא ,ןרעטרָאּפער ןייק
 טלָאװעג טָאה סָאװ ,רענעייל ַא .קינייו רעייז ןעוועג ןענעז ,ריא ןיא
 ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא ןוא טלעוו רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ןסיוו
 .שידיי ןיא גנוטייצ רעטייווצ ַא ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה ,ןלױּפ ןיא ןבעל
 זיא ,גנוטייצ רעד עגונ טקעריד ןעוועג ןענעז סָאװ ,םינינע ןגעוו וליפא
 -יאצומ זַא ,העדומ ַא ,לשמל ,ןעניפעג רימ .שזַאטרָאּפער ןייק ןעוועג טינ
 -טנפע ןַא עשרַאװ ןיא ןעמוקרָאפ טעװ ,1920 רעבמעצעד ןט-25 ,תבש
 עסערּפ רעשיערבעה רעד ןופ םינינע יד טעמדיוועג ,גנולמַאזרַאפ עכעל
 ַא ,יקסװעשילדָאּפ םהרבא ןקילײטַאב ךיז ןלעװ סע רעכלעוו ןיא ןוא
 ,עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימָאק-סנָאיצקַא ןופ רבח
 עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ,לעמולק ריאמ ר"ד
 ןופ ליצ רעד .ערעדנַא ןוא ןָאדרָאג .ל .ש רעטכיד רעד ,ןלױּפ ןיא
 םעד ןקיטומרעד : רערָאלק ַא ןעוועג זיא גנולמַאזרַאפ רעכעלטנפע רעד טָא
 ריא טעװ טסיזמוא רעבָא ."הריפצה, יד ןציטש לָאז רע להק ןשיערבעה
 ןגעוו טכירַאב זיא סע ןכלעוו גנולמַאזרַאפ רעד ךָאנ ןרעמונ יד ןיא ןכוז
 ענעעזעגנָא יד ןופ דייר יד ןגעוו ,ןעמוקעג זיא סָאװ להק ןגעוװ ,ריא
 זיא טייצ רענעי וצ אקווד ןוא .ןטַאטלוזער עריא ןגעוו ןוא רענדער
 ןכעלטנפערַאפ וצ ןלױּפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג
 .גנולמַאזרַאפ רעניילק יצ ,רעסיורג ַא ףיוא רענדער ןדעי ןופ דייר יד

 זיא 1920 רָאי ןיא "הריפצה,; רעכעלגעט רעד ןופ ליצ רעד תויה
 ןרָאטקַאדער-טּפױה עריא ןופ רענייא טגָאזעג טָאה סע יװ -- ןעוועג
 ןוא תירבע ןופ שינעטנעק יד רענעייל יד ןענעגייאוצ, --- קנערפ .נ .ע
 לבוי ןבלַאה ַא טימ ליצ ריא ןעוועג זיא סָאד יװ יונעג ,"רוטַארעטיל ריא
 ןיא ךיוא רוטַארעטיל טימ ןרָאװעג טליפעגנָא גנוטייצ יד זיא ,קירוצ ןרָאי
 -טנפערַאפ ןענעז גנוטייצ רעד ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא .געטנכָאװ עלַא
 ,עזָארּפ ןיא ןכַאז עשירַארעטיל ךָאװ רעד ןופ גָאט ןדעי ןרָאװעג טכעל
 תולייח עשיטסיװעשלָאב יד ןעוו געט יד ןיא .סעמַארד וליפא ןוא גנוטכיד
 ןוא טָאטשטּפױה רעשיליוּפ רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא טמערוטשעג ןבָאה
 "הריפצה, טָאה ,גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ףיוא ןלַאפעג זיא קערש ַא
 ךותמ/) גוצסיוא-עמַארד א ךָאװ רעד ןטימ ןיא טכעלטנפערַאפ
 .נ ןופ גנורעדליש עשילידיא ןַא ןוא רעמערק רעביירש ןופ ("הבהא
 סָאװ ,רעמונ ַא ןיא ןעגנולייצרעד ייווצ .גָאט ןייא ןיא עדייב ,בלפימ
 ַא ןופ טייז עבלַאה ַא .םידומע עניילק ריפ טַאהעג לכה-ךסב סטָאה
 ןגעוו לקיטרַא ןשיטירק ַא טימ ,לשמל ,ןעמונרַאפ זיא רעמונ ןקידעכָאװ
 ןופ ןבירשעג ,ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ קיטַאמַארג רעכעלטפַאשנסיװ ַא
 .יקצעינעימַאק .ש .א ר"ד

 זיירק רעקידנגונעג ןייק ןעוועג טינ זיא "הריפצה; םורַא תויה ןוא
 ןגעוו יד סָאװ ,םעד בילוצ ךיוא רשפא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,רעביירש ןופ
 -רַאפ עליבַאטס ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ןוא טרעטשעצ ןעוועג ךָאנ ןענעז

 אבמער קיזייא

 טגעלפ ,טלעוו רעד ףיוא תונידמ עקירעביא יד ןוא ןליוּפ ןשיווצ גנודניב
 רערעדנַא רעדעי ןופ ןוא "חולישה, ןופ ןעגנולייצרעד ןקורדרעביא יז
 -גָאט טָאה גנוטייצ יד .טנַאה ןיא ןלַאפעגניײרַא ריא זיא סָאװ ,טפירשטייצ
 עשירָאטסיה עגנַאל םישדח ןופ ךשמ ןיא טכעלטנפערַאפ סױא-גָאט-ןייא
 רעיײז יצ זיא קפס ַא רעבָא ,עקיטכיוו תמא ןַא סָאװ ,ןטעברַא-סגנושרָאפ
 ,גָאט ןדעי סרעדנוזַאב ןוא ,גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןיא ןעוועג זיא טרָא
 יד ןוא ןָאעלָאּפַאנק ,"לָאמַא עשרַאװ ןיא תונבר יד, .ב .צ ,ןעגנושרָאפ יו
 .לג.ד.א "ןלוּפ ןיא טעברַא-דרע ןוא ןדיי יד, ,?לָאמַא רוזנעצ יד, ,"ןדיי

 גנוטייצ יד סָאװ ,לַאירעטַאמ ןיא ץרָאּפָארּפ םוש ןייק ןעוועג טינ
 ןרָאװעג ןבירשעג רעמ זיא םזינויצ רענַאקירעמַא ןגעוו .ןבעגעג טָאה
 רעצימע סָאװ .הביס רעטושּפ רעד בילוצ ,ןליוּפ ןיא םזינויצ ןגעוו יו
 .עקירעמַא ןגעוו לַאירעטַאמ ךס ַא עיצקַאדער רעד טלעטשעגוצ טָאה
 ןטלַאּפש סקעז ,םידומע עניילק ריפ ןופ רעמונ ַא ןיא טייז עבלַאה ַא
 ופ ץנערעפנָאק רעטייוװצ רעד טעמדיוװעג ןעװעג זיא ,טייז עדעי
 -נָאק רעד רַאפ ןטלַאּפש לָאצ ַאזַא .עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא ןטסינויצ יד
 טשינרָאג זיא ןגעקַאד ,ײטרַאּפ-"רָאבײל; רעשילגנע רעד ןופ ץנערעפ
 הביבס רעטנעָאנ רעד ןיא טריסַאּפ סע סָאװ ,םעד ןגעוו ןרָאװעג טגָאזעג
 טינ גנוטייצ יד טָאה ןטנעדנָאּפסערָאק עשידנעלסיוא .גנוטייצ רעד ןופ
 .טַאהעג

 ,לארשי-ץרא ןופ גנוטייצ ַא ןעמוקנָא טגעלפ עשרַאװ ןייק ןעוו
 רעטצעל רעד זיב רעטשרע רעד ןופ ןקורדרעביא יז "הריפצה, טגעלפ
 .הרוש

 רימ ןעניפעג גנוטייצ רעד ןיא רעטעברַאטימ עליבַאטס יד ןשיווצ
 ןלױּפ ןיא ןענופעג ךיז טייצ רענעי וצ טָאה רעכלעוו ,ווָאלָאביר םחנמ
 רעכלעוו ,שטיוװָאבוקעי .ל .א :עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע רעדייא
 .מ רָאסעּפָארּפ :קיטירק עשירַארעטיל ןוא תודגא טכעלטנפערַאפ טָאה
 -- יקסװַאשרַאװ ריקי רעביירש רעד ןוא ,עטכישעג ןעלטיּפַאק -- רָאש
 .ןעגנולייצרעד

 תועדומ ץוח ."הריפצה, ןיא ןטלעז ןעוועג ןענעז תועדומ-סלדנַאה
 ןַא ןופ עמַאלקער ןופ רכז ןייק ןעװעג טינ טעמכ זיא רעכיב ןגעוו
 -קפס העידי-קפס ַא טקורדעגּפָא רימ ןעניפעג טרָאד-ןוא-ָאד .ןימ רעדנַא
 רענעייל ליפ ןופ גנַאגוצ ןויטימירּפ ןגעוו תודע טגָאז סָאװ ,העדומ
 -ינ ןיא רעביב קחצי וצ ווירב ַא יװ ,טלעװ רעטלַא רעד ןופ
 ןרעמונ יד ןופ םענייא ןיא טכעלטנפערַאפ טרעוו סָאװ ,עקירעמַא ,קרָאי
 רעד טגָאז חסונ:החּפשמ םענעכָארּפשעגסױא ןַא ןיא ."הריפצה, ןופ
 ;ווירב

 טריפַארגעלעט ךיא בָאה ץרעמ ןטשרע םעד ,רעדורב רערעייט ןיימ,
 ףיוא עיטע רַאפ ןוא רימ רַאפ רַאלָאד 150 ןקיש טסלָאז וד זַא ,ריד וצ
 ןעמוקעג עמַארגעלעט יד זיא ןטכענ ןוא ,לארשי-ץרא ןייק תואצוה-עזייר יד
 ךיא .הריד רעטייווצ ַא ןיא ןגיוצעגרעביא ךיז טסָאה וד לייוו ,קירוצ
 ןרזחרביא ןוא "הריפצה, ךרוד ריד וצ ןדנעוו וצ ךיז ןעגנּוװצעג ןיב
 טינ ןבָאה רימ רעבָא ,ןטנעמוקָאד עקיטיונ עלַא ןבָאה רימ .השקב ןיימ
 ןכרוד עמוס עטנָאמרעדנבױא יד ףכית ןזייוורעביא עטיב .טלעג ןייק
 .רעביב סוקרַאמ רַאפ "סַאיה, סערדַא ןטיול ףַארגעלעט



 תומחלמ-טלעוו עדײב ןשיװצ ןליױּפ ןיא עסערפ עשיערבעה

 רעװקסָאמ ןיא טנרעל יז .לחר ןופ ווירב ַא ןרָאװעג ןטלַאהרעד זיא'ס;
 .ץירָאק ןיא -- החמש .טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא טעטיסרעווינוא
 רעדנַא ןַא ךרוד רעדָא (?טניָאשזד ,, רעד) .ק .ד .ד ןכרוד םיא ךיוא ץיטש

 ."יבדרמ ןייד ,ךל םולש :עזצוטקטסניא

 ןוא ווירב .טסָאּפ-טפול ןייק ןעװעג טינ ךָאנ זיא טייצ רענעי וצ
 ןבָאה ייז ןוא ,ןפיש ןוא ןענַאב טימ ןרָאװעג טקישעג ןענעז ןעגנוטייצ

 רענעייל ליפ ןשיוצ רעבָא .םישדח ןוא ןכָאװ געוו ןיא טרעגלַאװעג ךיז

 וצ טייגרעד "הריפצה; זַא; ףירגַאב רעד טלצרָאװעגניײא ןעוועג ךָאנ זיא

 .לענש-ץילב ןעמוקנָא יז טעו סיוועג ןוא ,טלעוו רעד ףיוא לקניוװ ןדעי
 רעד דצמ ,1920 רָאי ןיא ?הריפצה? ןופ ןעזסיוא רעד ןעוועג זיא ַאזַא

 טכייל ךיז זיא ןדנעטשמוא עכלעזַא ייב .גנוריפנָא רעד דצמ ןוא עיצקַאדער
 ןגלָאפרעד עסיורג ןייק טַאהעג טינ טָאה גנוריפנָא יד זַא ,ןלעטשוצרָאפ
 רָאנ ןגיטשעג טינ רָאנ טינ זיא "הריפצה, ןופ רענעייל לָאצ יד ןוא
 .גָאט ןדעי טימ ןּפמורשעגנייא ךיז טָאה

 בילוצ, ןענישרעד טינ גנוטייצ יד זיא 1921 ץרעמ ןט-22 םעד

 רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד ."הביס רעשינכעט ַא

 ןוא גנוצירּפשנייא ןַא ךָאנ גָאט םענעי ןבעגעג ריא טָאה עיצַאזינַאגרָא
 טָאה עציטש יד רעבָא .ןענישרעד רעדיוװ סנגרָאמוצ זיא גנוטייצ יד
 ריא טכיוהעגסיוא גנוטייצ יד טָאה רָאי ףוס ןוא ןפלָאהעג טשינרָאג
 .המשנ

 -קערָאק רעד ,רעגניז םירפא טלייצרעד טָאה רעטעּפש רָאי עכעלטע
 גנוטייצ רעד טָא טימ ןעגנַאגעגכרוד זיא רעכלעוו ,"הריפצה; ןופ רָאט
 ןטצעל ריא ןיב ןטייצ סװָאלָאקָאס םוחנ ןופ ךָאנ ,םילוגלג עריא עלַא
 טָאה גנוטייצ יד ןריפ ןופ ןפוא רעד ןוא עיניל עשיטילָאּפ יד זַא ,רעמונ
 ::"הריפצה, ןופ קילגמוא םוצ ןעוועג םרוג

 טליטשעגנייא ןצנַאגניא ןעוװעג טינ ךָאנ זיא דנַאל עשיליוּפ סָאד;
 ןעוועג ךָאנ ןענעז ןליוּפ ןופ ןצענערג יד ןוא גירק ןשיטסיװעשלָאב ןופ
 י- רעגניז םירפא ןבירשעג טָאה -- ןטיבעג-ןסערק יד ןָא ,עניילק רעייז
 ןעגנַאגרעד 1920 ןיא "הריפצה; ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד זיא םעדצָארט ןוא
 גנונעפָאה עסיורג ַא טרַאװרעד ריא טָאה'ס .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 7 זיב
 רענעייל עריא בור סָאד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ,גנולקיװטנַא ףיוא
 גנורעדנע רעד ךרוד ריא ןופ ןרָאװעג ןסױטשעגּפָא ןענעז רוד ןטלַא ןופ
 ,םזילַאקידַאר ןעמערטסקע ןופ טסייג ןיא ,גנוטכיר רענײמעגלַא ריא ןיא
 "הריפצה, ןופ ץנַארעלָאט ןופ עיצידַארט רעד וצ ךורּפשרעדיװ ןיא ןּוא

 רעד ןופ טירש רעקיטכיזרָאפמוא ןייא רעבָא .ווָאלָאקָאס ןופ ןטייצ יד ןיא
 ןעגנונעפָאה עלַא טכַאמעג טשינוצ טָאה 1920 רעמוז ביײהנָא גנוריפנָא
 ךיז ןבָאה ןזיירּפ יד ןעוו ,געט-עיצַאלפניא ענעי ןיא .טפנוקוצ ריא ףיוא
 ןייק ןעמיטשַאב טנָאקעג טינ טָאה ןעמ ןוא גָאט וצ גָאט ןופ טרעדנעעג
 טָאה ,טייצ רעטסצריק רעד ףיוא ןדייס ,קסע םוש ןייק רַאפ טעשזדוב
 ןופ זיירּפ םעד לָאמנַײא טימ טרעדנעעג "הריפצה, ןופ גנוטייל יד
 טסָאקעג טָאה גנוטייצ עשיערבעה יד זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא גנוטייצ רעד

 ,"םלועה , -- ? ןילוּפב ימוי ירבע ןותע םייקל תורשפא שיה -- רעגניז םירפא ?

 ,1926 ילויב 16 ןוילג

 ןזַײרּפ יד ןבָאה תמא ןַא סָאװ .ןעגנוטייצ עשידיי יד יװ רעמ לָאמ יירד
 ןיוש זיא ענעוטעגּפָא סָאד רעבָא ,ןכילגעגסיוא ךיז טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ
 ןריולרַאפ "הריפצה, טָאה ןשיװצניא ןוא ,ןטכירַאפ םוצ ןעוועג טינ
 וצ ךיז ןעגנּוװצעג ןעװעג זיא יז ןוא רענעײל עריא ןופ בור סָאד
 ."1921 ףוס ןיא ןסילש

 עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ גנערטשנָא רעד ,ױזַא יצ ױזַא
 .ןבעגעגנייא טינ ךיז טָאה גנוטייצ עשיערבעה עכעלגעט יד ןטלַאהוצנייא
 ןצנַאגניא טלסײרטעגּפָא ךיז עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד טָאה ןַאד טניז
 עקידרעטייו עלַא וצ ףתוש ןייק ןעװעג טינ רעמ זיא ןוא קסע ןופ

 יקסוװעשילדַאּפ םהרבַא

 רעוט רענעבעגעגרעביא
 "הריפצה,, ןופ רעציטש ןוא

 -בעה יד ןלעטשוצפיוא ידכ ,ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סָאװ ,ןעגנואימַאב
 .תוברוח עריא ןופ גנוטייצ עשיער

 "ם ֹו 2 ה;

 טינ טָאה ,1925 בייהנָא זיב 1921 ףוס ןופ ,דנַאנַאכָאנ רָאי יירד
 -ץרא ץוחמ גנוטיצ עשיאערבעה עכעלגעט םוׂש ןייק טריטסיזקע
 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה ןרָאי יד טָא ןיא .לארשי
 ,"יחרזמ, רעד ,סקניל ןוא סטכער ןופ סעיצקַארפ עריא עיצַאזינַאגרָא
 .ןטסינָאיזיװער יד ךיוא םעדכָאנ ןוא "תודחאתה; יד ,עטכער ןויצ-ילעוּפ
 עשיטסינויצ יד טָאה רעבירעד .ךיז רַאפ ןעיײטרַאּפ ןפַאשעג ןבָאה עלַא ייז
 טנעה עריא ןיא טרירטנעצנָאק םעד רַאפ טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא
 ,רעשירעיצרעד ,רעשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןעגנוגייווצּפָא עלַא
 טַאהעג טינ ןױש -- טיקיטעט רעשיטסילַאנרושז ןוא רעלערוטלוק
 יז יװ ױזַא ,גנוטייצ עשיערבעה יד ןטלַאהוצסױא טייקכעלגעמ ןייק
 ץענ יד ךיוא טכיזפיוא ריא רעטנוא ןבָאה טנָאקעג טינ רעמ ןיוש טָאה
 ןלױּפ ןיא טריטסיזקע ןבָאה עכלעװ ,ןלוש עשיערבעה עלופ יד ןופ
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 רעשיערבעה רעכעלגעט רעד ןופ םויק ןיא ןפָארטעג טָאה בצמ רעד טָא
 עשיטסינויצ יד -- ןעלנָא רעלעיסנַאניפ רעקידרקיע ריא סָאװ ,גנוטייצ
 .ןרָאװעג טלסיירטעצ זיא -- עיצַאזינַאגרָא

 רעד ןופ ףליה רעד טימ םינקסע עשיערבעה עיירט יד קנַאדַא רעבָא

 עמוס עטשרע יד טלעטשעגוצ טָאה עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-?תוברת;

 זיא ,גנוריפנָא רעד ןופ ןוא עיצקַאדער רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד רַאפ
 גנוטייצגָאט עשיאערבעה יד ןרָאװעג טיינַאב 1925 רַאונַאי ןטשרע םעד

 .עשרַאװ ןיא

 ."םויה, רָאנ ,"הריפצה; ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טינ יז טָאה לָאמסָאד
 רעייז ןוא טמירַאב ןעוועג "הריפצה, ןעמָאנ רעד זיא תמא ןַא סָאװ
 יז תויה רעבָא ,הלוג רעד ןיא רענעייל-תירבע להק םייב טבילַאב
 ןקידנערַאפ ןכָאנ ןעיײנַאב וצ יז ווּורּפ רעד ןוא לזמ ןייק טַאהעג טינ טָאה
 ןרָאטַאיציניא יד ןבָאה -- ןלַאפעגכרוד זיא המחלמ-טלעוו עטשרע יד
 גנורעדנע יד זַא ,ןטלַאהעג גנוטייצ רעשיערבעה רעטיינַאב רעד ןופ
 .הבוטל לזמ ריא ןרעדנע ךיוא רשפא טעװ ןעמָאנ ןופ

 ןבעג םייב טרידיצעד טָאה טנעמוגרַא רעד טָא רָאנ טינ רעבָא
 ץנעדנעט יד רקיעב טרידיצעד טָאה סע .גנוטייצ רעד רַאפ ןעמָאנ םעיינ ַא
 ןעמונעגנָא רעמ ןייז לָאז סָאװ ,גנוטייצ ענרעדָאמ ַא רַאפ ןכַאמ וצ יז
 עשיטסינויצ יד וצ טרעהעג סָאװ ,דימלת-לוש םעד ,רוד ןגנוי ןכרוד
 -תיב יד ךרוד רָאנ טינ ןוא ,ןעגנומערטש עלַא ןופ ןעגנוגעװַאב-טנגוי
 ןופ םידיסח עיירט יד ןעוװעג דימת ןופ ןענעז עכלעוו ,רעײג שרדמ
 ןענָאטעילעפ יד ףיוא טעוועדָאהעגפיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ןוא "הריפצה;
 .ווָאלָאקָאס םוחנ רָאטקַאדער ריא ןופ

 רעד ןיא עיצולָאװער ַא טכַאמעג טָאה רָאטנַאק ר"ד ןופ "םויה;
 סעמַארגעלעט טייז רעטשרע רעד ףיוא קידנעגנערב ,עסערּפ רעשיערבעה
 ןגעו רעדָא ,גלָאפרעד ןסיורג ריא ןוא עסירטקַא-רעטַאעט ַא ןגעוו
 .ג ףַארגָאילביב רעד טביירש -- ןגעיעגידרעפ ןופ ןטַאטלוזער יד
 ןַאד זיא ,ךַארּפש ןיא ןוא קורדסיוא ןיא תוטשּפ יד טָאג ::לסערק
 ןייז רַאפ ןליּפשיב ןבעגעג טָאה רָאטנַאק .שודיח רעסיורג ַא ןעוועג
 טביירש רָאי ןבלעז ןיא .ןעגנוטייצ ערעדנַא ןופ ןביירש ןרַאפ ןוא ןביירש
 טָאה ןגעקַאד ."קנערק עטלַא ןַא זיא עגַארפ-חרזמ יד; :"םויה; לשמל
 ןטייקירעווש יד; :ןושלה וזב קנַאדעג ןבלעזמעד טקירדעגסיוא "הריפצה;
 טיוק רעד טָא ןוא ץכעזיומעג ןקיטָאלב ןפיט ןופ ןרָאװעג ןריובעג ןענעז
 ןדנעטשמוא עטלַא ןופ עילַאװכ רעד ףיוא ןוא ,טלַא ןרָאי רעטרעדנוה זיא
 .טרעטנָאלּפרַאפ ןעלצרָאװ ערעייז ןרעוו ,ןלַאפוצ עטלַארוא עסַאמ ַא ןוא

 טימ רערעביוצ עשיטַאמָאלּפיד יד ןעימַאב ךיז טסיזמוא ןלעוװו רעבירעד
 עפיט יד ןיא ןכיוט ייז ןלעװ טסיזמוא .ןעגנוכערּפשּפָא ןוא תולוגס ערעייז
 ,םעלבָארּפ-חרזמ ןרַאפ גנוזייל יד ןעגנַאפוצסױרַא טרָאד ןופ ידכ ,ןרעסַאװ
 ןוא ןעגנולדנַאװמוא עקילָאצנָא יד .ןכיירגרעד טשינרָאג ןלעװ ייז ןוא

 ןופ ךוברָאי ןיא ,"עסערּפ רעשיערבעה רעד ןיא סעטַאד ייווצ רמאמ ןיא :

 .ביבא-לת ,ז"שת ,ןטסילַאנרושז יד

 ןסיוטש ןוא רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ךיז ןגָאי סָאװ ,ןשינעיירדרַאפ
 רעסיורג ַא ןופ ןעגניר ןענעז ,לזדניא-בלַאה ןשינַאקלַאב ןפיוא ףיונוצ ךיז
 רענַײא קרַאטש טדימשעגוצ ןוא טקינייארַאפ ןענעז ןעגניר יד .טייק
 רעייז ןופ ןריר ןוא ןקורּפָא טַינ יז טסעוו ןוא ,קע זיב קע ןופ ןרעדנַא םוצ
 ןייק ןעוועג טינ ןענעז עסערּכ רעשיאערבעה רעקידרעירפ רעד ןיא .טרָא
 .הצש ןוא גָאט ןופ םינינע יד רַאפ ןפורּפָא ןוא ןעגנַאלקּפָא
 ןעמונרַאפ ץַאלּפ ןטסנעעזעגנָא םעד טָאה ןטפירשטייצ עשיערבעה עלַא ןיא
 עסיטערָאעט ןוא רוטַארעטיל ענייש יד :רוטַארעטיל טשיערבעה יד
 ןבָאה ,"'תוצילמ, יד ןוא ,רעדיל יד .המכח ןוא הרות ןיא םירמאמ
 ליכשמ ןשיערבעה ןופ טנָאזירָאה ןלערוטלוק-קיטסייג םעד טלגיּפשעגּפָא
 רעד וצ טפַאשביל יד ןעװעג זיא רקיע ןייז סָאװ ,טייצ רענעי וצ
 "טכילא וצ גנובערטש יד ןוא .טייז ןייא ןופ ךַארּפש רעשיאערבעה
 טָאה סָאװ ,ליכשמ רעשיערבעה רעד .טייז רעטייווצ רעד ןופ הלכשה ןוא
 ןשינעעשעג יד ןגעוו תועידי ןיא שינעפרעדַאב ןייז ןקידירפַאב טלָאװעג
 רעד ןיא ןענופעג סע טָאה ,טלעװ רענײמעגלַא ןוא רעשידיי רעד ןיא
 רעד בילוצ .עסערּפ רעקיכַארּפש-דמערפ רעשידיי ןוא רענײמעגלַא
 ןוא רוקמ ןדמערפ ַא ןופ תועידי ךעלגעטיגָאט ןּפעש וצ טייהניווועג
 ,שדוק-ירבד רַאפ ךעלסילשסיוא ןוא רָאנ תירבע טימ ןצונַאב וצ ךיז
 יד ןפמעק וצ רעווש ןעגנּוװצעג ןעוװעג עסערּפ עשיערבעה יד זיא
 סָאד טריזילָאבמיס רָאטנַאק ןופ "םויה, .םויק ריא רַאפ טייצ עצנַאג
 ןצונַאב סָאד ןוא ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןופ שדוק םעד ןעמענּפָארַא
 .םינינע עשידרע ןוא עטושּפ רַאפ ךַארּפש רעטושּפ ַא טימ ךיז

 זיא רענעייל-שיערבעה רעד זַא .החנה רעד ןופ קידנעײגסױרַא
 ,קירוצ ןרָאי טימ יװ רעבלעז רעד טינ רעמ טייהרעמ ןייז ןיא ןיוש
 פָאד רָאנ ,הצילמ יד גנוטייצ רעד ןיא טינ טכוז סָאװ טנגוי עיינ ַא רָאנ
 רעשיערבעה רעד ןופ רעיײנַאב יד ןבָאה ,שובל ןשיערבעה ַא ןיא ןבעל
 ."םויה, ןעמָאנ ןטימ ןפורוצנָא יז ןסָאלשַאב גנוטייצ

 ,"םויה, ןרַאפ עזַאב עלעיסנַאניּפ עטסעפ ןייק ןעוועג טינ זיא'ס
 רַאפ רָאנ טעיײטסעג טָאה סָאװ ,עמוס עסַיװעג ַא .גנודנירג ריא טניז
 רעד ןופ תושר ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ,םישדח עטשרע יד
 הנומא רעד ןיא ,'תוברת, ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןכרוד גנוטייל
 ןזָאלרעד טינ טעװ ןליוּפ ןיא רוביצ רעשיערבעה רעסיורג רעד זַא
 ןטושּפ ןפיוא ןטלַאהסיוא יז טעװ ןוא ןלַאפ לָאז גנוטייצ יד זַא ,םעד וצ
 םעד ןרעכיזרַאפ טנָאקעג ןבָאה ןטנענָאבַא טנזיוט ןעצ .ןרינָאבַא ךרוד געוו
 ןייק ןבעגעג טינ ןבָאה ןעַײטרַאּפ עשיטסינויצ יד .גנוטייצ רעד ןופ םויק
 ןברעוורעד ךרוד עציטש רעייז טגָאזעגוצ ןבָאה רָאנ ,ףליה עלעיסנַאניפ םוש
 ,ץנערעפנָאק עשיטסינויצ עטעביז יד .םירבח ערעייז ןשיוצ ןטנענָאבַא
 ןעניישרעד ןרַאּפ טרַאה טײצ רענעי וצ ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא סָאװ
 ןטסינויצ יד טעטכילפרַאפ סָאװ ,סולשַאב ַא ןעמונעגנָא טָאה ,?םויה,, ןופ
 רעד ןופ םויק םעד ןרעכיזרַאפ וצ עיצקַא ןַא ןביוהוצנָא ןלױּפ ןיא
 ןעניישרעד ריא ןופ שדוח ןטשרע ןיא זַא ,גנערטשנָא ןַא ןכַאמ ןוא גנוטַײצ

 ,"םלועה , -- "הלוגה תוצופתב ןורחאה ירבעה ימויה ןותעה , -- ץכ .צ .ב }
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 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ ןליוּפ ןיא עסערּפ עשיערבעה

 ךיוא ןענעז ןסולשַאב עכעלנע .ןטנענָאבַא טנזיוט 10 ןברָאװרעד ןרעוו ןלָאז
 עקיטסייג ַא .ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ ערעדנַא ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 .ןטפַאשרעּפרעק עשיטסינויצ-טינ ןופ ךיוא טרעכיזרַאפ ןעוועג זיא ףליה
 םינברה דעו ןופ גנוסירגַאב ַא רימ ןעניפעג "םויה, ןופ 'ב רעמונ ןלא
 טעטכילפרַאפ ךיז טָאה גנוטייצ יד זַא .זײװַאב ַא ,הש ראו תדטל
 -ײטרַאּפ ַא ןופ רעדָא ,ײטרַאּפ ןייא זיולב ןופ ענובירט ַא ןייז וצ טינ
 .ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןופ רעבָאהביל עלַא ןופ רָאנ קָאלב

 רעד ןיא לָאמסָאד טביולגעג ןבָאה גנוטייצ רעד ןופ רעדנירג יד
 -סגנוסירגַאב יד ןופ ךמס ןפיוא רָאנ טינ ,ווּורּפ רעיײז ןופ החלצה
 ךיוא רָאנ ,ןטיז עלַא ןופ ןטלַאהרעד ןבָאה ייז סָאװ ,סעמַארגעלעט
 גלָאפרעד ןרַאפ עזַאב עוויטקעיבָא ןַא ןעװעג זיא'ס סָאװ םעד בילוצ
 ןעוועג זיא ןרָאי ענעי ןיא לייוו .גנוטייצ רעשיערבעה רעכעלגעט ַא ןופ
 יד ןופ הילע-ןסַאמ  ַא :ןגָאז ןָאק ןעמ ,הילע עטקרַאטשרַאפ ַא
 ןופ ןענַאטשַאב זיא הילע יד ןוא ,לארשי-ץרא ןייק ןלוּפ ןיא ןדיי
 רענעי וצ ךיז טָאה ,טייז ןייא ןופ .ןטכיש עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ
 זיא עכלעוו ,הילע עטרעפ יד סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןביוהעגנָא טייצ
 -יקסבַארג יד; ןעמָאנ ןרעטנוא עטכישעג רעשיטסינויצ רעד ןיא ןיירַא
 טקירדעג טָאה סָאװ ,סערפ-ןרעייטש ןרעוװש ןטימ תוכיישב ,"הילע
 רעד ןופ קיטילָאּפ רעד בילוצ גנורעקלעפַאב רעשידי רעד ףיוא
 .יקסבַארג .לוו רעטסינימ-סנַאניפ ריא ןופ רקיעב ןוא גנוריגער רעשיליוּפ
 טכַארבעג טָאה ,סַאלקלטימ םעד ןופ ןענַאטשַאב רקיעב זיא הילע יד טָא
 ןעלטימ עלעיסנַאניפ טַאהעג ךיוא טָאה ןוא ,תוחּפשמ עצנַאג ךיז טימ
 ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ .עסיורג ןייק טינ םגה
 רעשיערבעה רעד ןופ גנוגעװַאב עשיצול ח יד ילבפיוא ןלופ ריא ןיא
 ןַאד ןענעז טעברַא רעכעלטפַאשטריװדנַאל רַאפ ןטקנופ-הרשכה .טנגוי
 רענעי וצ ןענעז עכעלטנגוי ליפ .ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןרָאװעג ןפַאשעג
 יד .טַאקיפיטרעס ַא ןעמוקַאב וצ ידכ ייר רעד ןיא ןענַאטשעג טייצ
 םַאזניימעג ןרָאפסױרַא ןגעלפ סָאװ ,לארשי-ץרא ןייק סעּפורג-םילוע
 ךרוד טײלגַאב ןעוװעג ןענעז ,עשרַאװ ןיא לַאזקָאװ ןלַארטנעצ ןופ
 עקידנעצנַאט ,ןטסַאיזװטנע להק ַא םתס ןוא עטנַאקַאב ,םיבורק רעטנזיוט
 .הילע וצ בורקב ןייז וצ הכוז ךיוא טפַאשקנעב ןוא דיירפ טימ

 טכַארבעג טייצ רענעי וצ טָאה לארשי-ץרא ןייק גנוגעווַאב-הילע יד
 בילוצ ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ גנובעלפיוא יד ךיוא ךיז טימ
 טרעוו סָאװ ,ךַארּפש יד סנטײצַאב ןענרעלוצסיוא ךיז טייקידנעווטיונ רעד
 ,ךעלריטַאנ ,םורַא ױזַא ,ןעוועג זיא סָאד .תובָא יד ןופ דנַאל ןיא טדערעג
 ןטײרּפשרַאפ םייב ןפלעה טעװ תירבע ןענרעל וצ שינעפרעדַאב יד זַא
 ךיז טיירג סָאװ טנגוי עצנַאג יד ידכ ,גנוטייצ עשיערבעה עכעלגעט ַא
 ,הילצ וצ ןטַאדידנַאק ןענעז סָאװ ענעסקַאװרעד עלַא ןוא הילע וצ
 ןענעײל ךרוד ,ךַארּפש עטדערעג עדנפיול יד ןענעגייאוצ ךיז ןלָאז
 ,גנוטייצ עכעלגעט ַא

 ףיוא סיורַא "םויה, זיא םזימיטּפָא ןסיורג ןופ גנומיטש ַא ןיא
 ןרָאװעג טפיוקרַאפ רעמונ ןדעי ןופ ןענעז געט עטשרע יד זיא .סַאג רעד
 ןענעז רעמונ רעטירד ןוא רעטשרע רעד ןוא ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 5
 טנדרָאעגנייא זיא סָאװ ,טייקכעלרעייפ ַא ףיוא .קרַאמ ןופ ןדנּוװשרַאפ ךיג

 רעד רעכלעוו ףיוא ןוא גנוטייצ יד ןעיײנַאב ןכָאנ ןכָאװ ייווצ ןרָאװעג
 רעכלעוו ףיוא תובהלתה רעסיורג רעד ןגעוו טלייצרעד טָאה רָאטקַאדער
 ַא טשרעהעג טָאה -- רוביצ םייב ןפָארטעגנָא ךיז טָאה גנוטייצ יד
 .טפנוקוצ ריא ןיא יורטוצ רעקידנעטשלופ ַא ןוא טייקנדירפוצ עסיורג
 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ םירבח יד ןופ רענייא ,םיובנעשריק .א
 רעשיטסַאיזוטנע ןַא ןוא ןַאמ-סטפעשעג רעכייר ַא ,ןלױּפ ןיא ?תוברת;
 זַא ,טײקכעלרעײפ רעבלעז רעד ףיוא טלייצרעד טָאה ,טסיערבעה
 רעכעלגעט רעד ןכָארבעגניײא ךיז טָאה סע תעב עקירעמַא ןיא קידנלייוו
 ,עכעלגעמרַאפ ייב ףליה ןטעב וצ קיטיונ ןעוועג זיא'ס ןוא ?ראודה;

 םיובנעסינ קחצי םרה

 ,"יחרזמה,, ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא

 "הריפצה,, ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 ןלױּפ ןיא בוא :הנעט רעד טימ ןעײרדסױרַא ךיז ייז ןגעלפ

 עשיערבעה ןייק ןריטסיזקע טינ ןָאק ,רוביצ ןשידיי ןופ רעטנעצ ַא זיא סָאװ

 זיא גנוטייצ עשיערבעה עכעלגעט ַא זַא סָאד ךָאד טזייוורעד ,גנוטייצ

 טָאה -- טציא .עקירעמַא ןיא טדערעגּפָא ןיוש ,קיעפ-סנבעל טינ ללכב

 זיא'ס ןוא הּפרח יד ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא זיא -- םיובנעשריק טגָאזעג

 ןופ ןעניישרעד סָאד טעװ עקירעמַא ןיא ךיוא זַא ,גנונעפָאה ַא ןַארַאפ

 .ליּפשייב ַא יװ ןייז ?םויה,

 ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא טרעיודעג טָאה תובהלתה ןופ טסייג רעד טָא

 ,"םויהק ןופ םויק ןופ שדוח ןטייװצ ןופ בייהנָא םוצ .שדוח ןטשרע

 טרעװ סע רעכלעװ ןיא ,העדומ ַא טכעלטנפערַאפ גנוטייצ יד טָאה

 .שדוח ןטייווצ ןייז ןיא ןירַא "םויה, זיא יורטוצ ןטסכעה ןטימ, :טגָאזעג

 טגײלעגנײרַא ןבָאה רימ סָאװ ,שפנ-תריסמ ןוא ימ ,טעברַא יד

 ,גנוטייצ עשיערבעה יד ןעײנַאב ןגעוו קנַאדעג םעד ןריזילַאער וצ ידכ

 ןשיאערבעה םעד ןיא הנומא רעזדנוא .טסיזמוא ןעוועג טינ ןענעז

 עטשרע יד ןופ :ןמיס רעטסעב רעד ןוא .ןרָאװעג טשיוטנַא טינ זיא רוביצ
 ."רַאלּפמעזקע ןייא וליפא ןבילברַאפ טינ זיא גנוטייצ רעד ןופ ןרעמונ

 טַאהעג ךיוא טָאה גנוטיײצגָאט רעשיערבעה רעד ןופ גנואיינַאב יד
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 -טנפערַאפ טָאה ןרָאהניײא ןרהא .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא
 ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סָאד .לקיטרַא-סגנוסירגַאב ַא "טנייה, ןיא טכעל
 -ַאד .רבחה ןשיאערבעה ריא ןסירגַאב לָאז גנוטייצ עשיטסינויצ ַא זַא
 -סקלָאפ, -- "דנוב , ןופ גנוטייצגָאט עשיטסינויצ-יטנַא יד טָאה ןגעק
 יד רמולכ ,"םיתמ, יד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא טלציוועג ךיז --- ?גנוטייצ
 .ךָאנ ןבעל ייז זַא ,טלעוו רעד ןזייוו קרַאטש ױזַא ןליוו סָאװ ,ןטסיאערבעה

 ןפליהעג ןוא עיצקַאדער יד

 ןעװעג זיא ,טייז רעטשרע רעד ףיוא גנוטייצ רעד ןופ ּפָאק ןבענ
 רעביירש עּפורג ַא ךרוד ןבעגעגסיױרַא ,"םויה; :טפירשוצ עדנגלָאפ
 רעקידנעטש רעד טימ ןוא ןַאמטּפעה ףסוי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 טימ טעדנירגעג .ןהכ בקעי ןוא ןָאהט עשוהי ר"ד ןופ טעברַאנעמַאזוצ
 .ןלוּפ ןיא דנַאברַאפ-"תוברת; ןופ ףליה רעד

 -ינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ,ןָאהט עשוהי ר"ד
 רעד ןופ םייס ןשיליוּפ ןיא טַאטוּפעד ַא ,עיצילַאג-ברעמ ןיא עיצַאז
 יד ןעװעג זיא ,"תוברת, ןופ רעציזרָאפ ןוא עטסיל רעשיטסינויצ
 ןליוּפ ןיא גנוטייצ רעשיערבעה רעכעלגעט רעד ןופ רוגיפ עלַארטנעצ
 רע זיא ,רעקנעד ןוא רעביירש רעטשטנעבעג ַא .םילוגלג עריא עלַא ןיא
 ןבעל ןוא ביל טימ גנוטייצ רעשיאערבעה רעד ןבעגעגרעביא ןעוועג
 זיא ץלַא רעביא רעבָא ,שטנעמ רענעמונרַאפ ַא רעייז ןעוועג זיא רע
 דימת ריא ןיא טָאה ןוא גנוטיצ רעשיערבעה רעד יירט ןעוועג רע
 רע עכלעוו ןיא ,םירמאמ עשיטסיצילבופ עדנצנעלג ענייז טכעלטנפערַאפ
 ןוא ןליוּפ ןיא ייס ,ןשינעעשעג-סנבעל עשידיי יד ףיוא טריגַאער טָאה
 רָאלק ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז סָאװ ,ןעלקיטרַא ענייז .לארשי-ץרא ןיא ייס
 ַא ,ךַארּפש רענייר ןוא רעכעלטקניפ ַא טימ ,ליטס םענעבילקעגּפָא ןַא טימ
 ףרוד ןרָאװעג טנעילעג דימת ןענעז -- ,םימכח-ידימלת ןופ ןושל
 ןָאהט עשוהי ר"ד רעבָא .גנוריסערעטניארַאפ רעסיורג טימ רעטנזיוט
 רע ,גנוטייצ רעד רַאפ ןעלקיטרַא ןביירש טימ טנגונגַאב טינ ךיז טָאה
 ענייז ןוא רוביצ םעד ןפורעג טָאה סָאװ רעד ןעװעג ךיוא זיא
 .גנוריזַאב ריא ןוא גנוטייצ רעד ןופ םויק ןרַאפ םישעמ וצ םיגיהנמ

 גנוטייצ רעד רעטניה ןענַאטשעג ךיוא זיא ןהכ בקעי רעטכיד רעד
 ילשמ , טנייז .ןעגנופַאש עשירַארעטיל עטסעב ענייז ןופ ןבעגעג ריא ןוא
 ."םויה; ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאֿפ ליבַאטס ןענעז "םימודק

 ןבָאה סָאװ רעטעברַא-עיצקַאדער יד ןופ וויטקעלָאק ןקידנעטש םוצ
 -קַאדער רעד טרעהעג ןבָאה ,טעברַא ?עצרַאװש, עכעלגעט-גָאט יד ןָאטעג
 ןילטייצ ןרהא רעטכיד רעד ,שטיװָאבוקַאי .ל .א ,ןַאמטּפעה ףסוי רָאט
 .ץיברוה .בא .ח ןוא

 -עלגעט רעד ןיא רעביירש יד ןשיװצ רעטסטלע רעד ,רעגניז םירפא
 "הריפצה; ןיא רָאטקערָאק ןעוועג זיא ,ןליױּפ ןיא גנוטייצ רעשיערבעה רעכ
 הלוע זיא רע .גָאט ןטצעל ריא זיב ןטייצ סווָאלָאקָאס םוחנ ןופ ךָאנ
 ןפיט ןזיב טעברַאעג טָאה ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא דנַאל ןיא ןעוועג
 קיצכַא וצ ןברָאטשעג זיא ןוא "רקבה; ןופ עיצקַאדער רעד ןיא רעטלע
 .ג"ישת רָאי ןיא ,ביבא-לת ןיא רָאי

 אבמער קיזייא

 -בעה ןופ החּפשמ ןליוּפ ןיא רעטמירַאב רעד ןופ ,יקסווָאקַאר יבצ
 קחצי ןוא ןיײטשנרָאב בקעי טַאקָאװדַא רעגנוי רעד .רעביירש עשיער
 .האוש רעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז יירד עטצעל יד .ָאריּפַאש

 -עיצקַאדער ןקידנעטש םוצ ןעמוקעגוצ ןענעז רָאי ןטייווצ ןיא
 ,תנפצ .א ןוא רענדושט ריאמ רעטכיד רעד "םויה, ןופ וויטקעלָאק
 ןבילוצ "םירוטה לעב; םינָאדװעסּפ ןטימ טנַאקַאב ןעוועג זיא רעכלעוו
 ןיא ןכעלטנפערַאפ ךעלגעטיגָאט טגעלפ רע סָאװ ,ןעמַארג ןופ טלַאּפש
 ןַא ףיוא טריגַאער טָאה רע עכלעוו ןיא ןוא גנוטייצ רעד ןופ לקניו ַא
 לעב) תנפצ .ןעגנוניישרעד-סנבעל יד ףיוא ןפוא ןשיטסירָאמוה סָאװטע
 ןעמוקעג זיא סָאװ ,הטילּפה-תיראש רעד ןופ רענייא ןעוועג זיא (םירוטה
 .לארשי-ץרא ןיא

 יד טָאה וויטקעלָאק-עיצקַאדער ןטנָאמרעדנבױא םוצ בָאגוצ ןיא
 רעביירש עטסקיטכיוו יד ןופ טעברַאטימ יד טרעכיזרַאפ ךיוא ךיז גנוטייצ
 -סערָאק רעקידלארשי-ץרא רעקידנעטש רעד .לארשידץרא ןוא ןלוּפ ןיא
 -טנפערַאפ טָאה ןַאמכיפ בקעי .ןימינב 'ר ןעוועג זיא "םויה, ןופ טנעדנָאּפ
 רעד ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא ןרעמונ עקידתבש-ברע יד ןיא טכעל
 ךיוא ןענעז סיירעביא ןָא .ןּפיט ןוא ןליטס עריא ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה
 -ברע יד .םיובנירג קחצי ןופ ןעלקיטרַא יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 ןטייז טכַא ערעייז ןוא טלַאהניא ןיא ךייר ןעוועג ןענעז ןרעמונ עקידתבש
 ,יקסווָאכינרעשט לואש ןופ עזָארּפ ןוא גנוטכיד ,ןעלקיטרַא טגָאמרַאפ ןבָאה
 ללה ,גרעבנייוו .ז .צ ןופ ןעגנורעדליש ,רזעילא-ןב .מ ,רעװָאכַאל לשיפ
 -ַאק .ש.א ר"ד ןיקצַאלק בקעי ר"ד ,םיובנעסינ קחצי ברה ,ןילטייצ
 ַא טכעלטנפעַארפ טָאה רעכלעוו ,שוברעדעפ ןועמש ר"ד ,יקצעינעימ
 ,בתכ ןשיערבעה ןופ עטכישעג רעד ןגעוו טעברַא-סגנושרָאפ עטיירב
 .רעביירש ערעדנַא ןוא

 עשיפַארגעלעט טַאהעג טָאה גנוטײצ רעד ןופ טייז עטשרע יד
 רעד עגונב הטיש ןייק טַאהעג טינ טָאה עיצקַאדער יד רעבָא .תועידי
 טנפעעג גנוטייצ יד זיא לָאמטּפָא .לַאירעטַאמ סָאד ןבעג ןופ םערָאפ
 ןוא ,ןטלַאּפש סקעז עריא עלַא סיואגנעל ּפָאק-טּפױה ַא טימ ןרָאװעג
 עכעלטע רַאפ ּפעק ערענעלק טימ רָאנ ,ּפָאק-טּפיוה ַא ןָא -- לָאמטּפָא
 העידי עדעי .רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,תועידי
 ןטלַאהטנא טינ ןלַאפ בור סָאד ןיא ןבָאה ּפעק יד .ןטלַאּפש ייווצ ףיוא
 סָאד רָאנ ,העידי רעד ןופ ףוג ןיא סָאװ עיצַאמרָאפניא רעד ןופ תיצמת םעד
 ליוענ ןופ עדער עשיטילָאּפ עקיטכיוו, יװ ,ּפעק-םתס ןעוועג ןענעז
 ןופ רעפטנע רעד; :"ךַאטס 'ּפָארּפ ןופ גַארטרָאפ, : "ןיילרעבמעשט
 .?שודָאל ןופ ווירב ַא; רעדָא ?יקסיַאטַאר רעטסינימ

 ןטלַאּפש ייוװצ ןיא ןרָאװעג ןבעגעג זיא לקיטרַא-עיצקַאדער רעד
 ןרַאװעג ןבעגעג ןענעז לָאמטּפָא ןוא טייז רעטייוצ רעד ןופ שארב
 ןופ רעטצעל רעד סָאװ ,ןעלקיטרַא-עיצקַאדער עכעלטע גָאט ןייא ןיא
 עקיבייא ןגעוו רעטסייגנייש רַאפ עזָארּפ ןיא גנוטכיד ןימ ַא ןעוועג זיא ייז
 ןלַאפ ןגעוו ,רדָא שדוח בײהנָא רוטַאנ רעד ןגעוו יו ,ןעגנוניישרעד-סנבעל
 ,ןעגנונעכייצרַאפ יד ןופ ןפוא םעד טיול ,טסברַאה ןיא רעטעלב יד ןופ
 -וינ, ןיא ןעלקיטרַא-טיײל יד ןופ טייז רעד ףיוא ןבעגעג ןרעוװ סָאװ
 -עגרעטנוא ןעוועג טינ ןענעז ןעלקיטרַא-עיצקַאדער יד ."סמייט קרָאי



 תומחלמ-טלעוװ עדייב ןשיװצ ןליוּפ ןיא עסערּפ עשיערבעה

 יד ןעוװעג בור סָאד ןענעז יז ןוא ,ןלַאפ ענעטלעז ןיא ןדייס ,ןבירש
 :קסווָאקַאר יבצ ןופ רעדָא ןַאמטפעה ףסוי רָאטקַאדער ןופ טכורפ-סגנופַאש
 .(.ר .צ תובית-ישאר טימ ןביירשרעטנוא לָאמטּפָא ךיז טגעלפ רעכלעוו)

 -ַאמ ןויטַאמרָאפניא םוש ןייק טַאהעג טינ טָאה טייז עטייווצ יד
 ןעלקיטרַא-טּפיוה יד ןופ טייז רעד ייב .געטנכָאװ יד ןיא וליפא ,לַאירעט
 יד ןופ םירמאמ עסיורג ןרעװ טכעלטנפערַאפ ךעלגעט-גָאט ןגעלפ
 ,דנַאלגנע ,לארשי :רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק-סגנוטייצ
 ןעגנופַאש-רוטַארעטיל ,טגָאזעג יװ ,"רעלעק, ןיא ; ךיירטסע ,ךיירקנַארפ
 ךָאװ ןטימ ןיא .ןעגנולייצרעד ןוא ןעגנונעכייצרַאפ ,געטנכָאװ יד ןיא וליפא
 .רעכיב ןופ סעיזנעצער טימ ןעמונרַאפ טּפָא ןעוועג "רעלעק, רעד זיא

 טמיטשַאב ,עטרעפ יד יװ יוזא ,ןייז טלָאזעג טָאה טייז עטירד יד
 טָאטשטּפוה רעד ןיא ןבעל ןופ ,ןלױּפ ןופ תועידי ןוא סעיינ רַאפ רָאנ
 רעבָא .טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ יד ןגעוו ןוא עשרַאװ
 ,עניילק ַא רעיײז ןעוועג זיא ןטנעדנָאּפסערָאק עקיטרָא לָאצ יד תויה
 רעטנוא ןעמוקעג זיא; סָאװ ,ץלַא טימ ןליפנָא טייז עטירד יד ןעמ טגעלפ
 -ירט עכעלטנפע ,טעטש-ץניוװָארּפ יד ןופ ווירב עגנַאל יװ ,"טנַאה רעד
 .לג.ד.א ענוב

 םעד ןעיצוצניירַא ןעגנואימַאב טכַאמעג רעבָא טָאה עיצקַאדער יד
 עליבַאטס ַא גנוטייצ רעד ןיא טריפעגנייא ןוא רענעייל םענרעדָאמ ןגנוי
 ןרָאװעג טריגַאדער זיא סָאװ ,"גנואיצרעד רעשיזיפ, ןגעוו גנוליײטּפָא
 .ןליוּפ ןיא דנַאברַאפ-"יבכמ, ןופ רעריפ םעד ,יקצעסור .ז .א ךרוד

 ןבעג וצ ןסָאלשַאב גנוטייצ יד טָאה רענעײל ןעניוועג וצ ידכ
 זיא'ס יװ ,רעכיב -- סעימערּפ יד ןופ לַאװסיױא ןיא ןוא ,סעימערּפ
 ןטכיש ייווצ יד ןקידירפַאב רַאפ טגרָאזעג יז טָאה -- ןעמונעגנָא ןעוועג
 עכלעוו ,ןשטנעמ שרדמ-תיב יד ,רוד ןטלַא םעד -- טייז ןייא ןופ .רענעייל
 רעד ןופ ןוא ,עיצידַארט רעד ןוא עיגילער ףיוא ןגיוצרעד ךיז ןבָאה
 סעימערּפ עטמיטשַאב יד ןשיװצ .טנגוי ענרעדָאמ יד -- טייז רעטייווצ
 ,אמוחנתו אבר שרדמ ,דנַאב ןייא ןיא ,תוינשמ :ןענופעג ךיז ןבָאה
 ןטפירש יד -- טײז רערעדנַא רעד ןופ ןוא :ןיפ .י ןופ רצוא רעד
 סופיסוי ןופ תומחלמ עשידיי יד ןופ עטכישעג יד ,לצרעה רָאדָאעט ןופ
 .ושָאטַאּפָא ןופ "רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא; ,סויווַאלפ

 עיניל עשיטילָאּפ יד
 עיצקַאדער-"םויה, רעד ןופ

 עסיוועג ַא טקעדעגפיוא טָאה עיצקַאדער ןופ רמאמ רעטשרע רעד
 ,תירבע ןופ ןינע ןיא רעגַאל ןשיטסינויצ ןיא חוכיוו ןכעלרעניא ןופ סָאמ
 םעד טָא ןיא ךיוא טשרעהעג ןבָאה סָאװ ןעגנוניימ יד ךיוא םעד ןיא
 גנוטייצ רעכעלגעט רעשיערבעה א רַאפ טרָא ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,זיירק
 :טגָאזעג טרעוו טרָאד .הלוג רעד ןיא

 זיא ,!הריפצה/ ןופ עיצַאקילבוּפ יד ןרָאװעג טלעטשענּפָא זיא'ס ןעוו;
 רעגייטש ריא סָאװ ,עמָאל יד טָא ,טשרמולכ ,!עיפָאסָאליפ, יד ןעמוקעג
 סָאװ ,,עיפָאסָאליפ, יד טָא ןוא .םישעמ יד ךָאנ דימת ןכירק וצ זיא
 זַא ןסָאלשַאב טָאה ,לחומ ץלַא יז זיא רעבירעד ןוא ץלַא טייטשרַאפ

 .גנוטַײצ רעשיערבעה ַא רַאפ טרָא ןייק ָאטשינ זיא ןבעל ןשידיי ןיא
 רעד רָאנ יו שרעדנַא סעּפע וצ טינ ןעוועג זיא הנווכ ריִא ,הברדא
 טָאה ױזַא ,גנוטייצ עשיערבעה יד .תירבע ןופ גנורעדָאפ יד ןוא דובכ
 ןיא ךיז טקיטיונ ,עיפָאסָאליפ עקיצרַאהטיײרב רעזדנוא טרעלקעגפיוא
 -ןעייל ןקילײא ןוא ןכַאלּפ ןטימ ןגונגַאב טינ ךיז ןָאק ןוא גנופיטרַאפ
 גנוטייצ ַא .ןעגנוטייצ עכעלגעט יד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,לַאירעטַאמ
 לייוו ךיוא -- תינש ןוא תבש-גנוע בילוצ תישאר .הברדא -- תבש ףיוא
 המשנ, יד טָא :ץלַא רעביא סרעדנוזַאב ןוא טייצ עיירפ ןַארַאפ זיא'ס
 'רבע תפש תבבוח ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,'הריתי

 ןַאמטפעה ףסוי
 ,"הריפצה,, ןוא "םויה , ןופ רָאטקַאדער

 רַאטערקעס -- רעִירפ
 טַאר-לַאנַאיצַאנ ןופ

 -רַאפ ןוא לַאנַאב ,קידתוימשג זיא ןבעל סָאד; .גָאט ןקיטנייה םוצ זיב
 -ייטרעדנַאנופ יד ןייז ךישממ רעטייוו רימ ןלעוװ םורַא ױזַא ןוא ,טעװַאה
 עקידעכָאװ סקעז יד ןיא ןענעייל ןדִיי יד ןלָאז .'לוחל שדוק; ןשיוצ גנול
 ,ײּפש עקיטסייג יז טיג תבש ףיוא ןוא ןענעייל ייז סָאװ סָאד געט
 .ןבעל טסייג רעייז לָאז ןוא השודק ןיא ןכַאז

 -ץלַא ןוא עקידנסיײװ-ץלַא יד טרעלקעגפיוא זדנוא טָאה יױזַא;
 יד .טרעהעגוצ טינ ךיז ןבָאה רימ ןוא עיפָאסָאליפ עקידנעייטשרַאפ
 ןליוו רימ ןוא .םייקו יח .ךייא רַאפ טגיל גנוטייצ עכעלגעט עשיערבעה
 עקידעכָאװ סקעז יד ןיא ,גָאט ןדעי ןענעייל יז ןלָאז ןדיי יד זַא ,אקווד
 ןייז 'שדקמ, ןליוו רימ לייו .שדוק ולוכ זיא סָאװ גָאט ןיא ןוא געט
 ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ יד ןעגנערבניירַא אקווד ןליוו רימ .טײקידעכָאוו יד
 ."ןבעל ןכעלטלעוו ןיא

 ריא ףיוא ןזיװעגנָא גנוטייצ יד טָאה רמאמ ןבלעז ןיא ןוא
 ; םַארגָארּפ

 ןייא טמיטש רעכלעוו רעד סָאװ ,רימ ןגָאמרַאפ ּפיצנירּפ ןייא רָאנ;
 -ערטש ערעזדנוא עלַא טימ טמיטשעגנייא טלָאװ רע יװ זיא םיא ףיוא
 ןָאט וצ סָאװ טינ טָאה םיא טנקיילרַאפ סָאװ רעקינעי רעד ןוא ,ןעגנוב
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 ויירק ןכייר ןוא ןלופ ןטיירב ןיא ןוא גנובעלפיוארעדיוו יד :זדנוא ייב
 רעד ןופ ןצנעדנעט ןוא ןעגנובערטש ,ןעגנואיושנָא ןוא ןעעדיא ןוכ
 רַאפ ץַאלּפ גונעג ןַארַאפ זיא ,סנַאלעסקע רַאפ ,גנובעלפיוארעדיוו
 עלַא ןעמוק ןלָאז .קלָאפ ןייז ןגָאז וצ סָאװ טָאה רעכלעוו ,רעביירש ןדעי
 ,גנומענרעטנוא רעקיזָאד רעזדנוא ןיא ןקילײטַאב ךיז ןוא רעביירש עשידיי
 .טסנרע ןוא םעט טימ ןרעװ טגָאזעג ןלָאז דייר ערעייז יבַא

 הרות יד טָא ןטיהוצּפָא טימַאב ךיז גנוטייצ יד טָאה ךעלקריוו ןוא
 -רעדיוו רעד ןופ ןעגנומערטש עלַא רַאפ ןטייז עריא טנפעעג טָאה ןוא
 -רַאפ ריא ןיא ןענעז סע .סקניל זיב סטכער ןופ ,גנוגעווַאב-סגנובטלפיוא
 ,גנולמַאזרַאפ-"יחרזמ, רעדעי ןופ ןטכירַאב עלופ ןרָאװעג טכעלטנפע
 יד ןופ ץנערעפנָאק רעד ןופ ,"ריעצה רמושה; ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ןופ
 תקולחמ רעד ןגעוו ןוא רודלּפמורט-ּתירב ןוא ןטסינָאיזיוװער-ןטסינויצ
 תע; :עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא סעיצקַארּפ ייווצ יד ןשיווצ
 ןופ גנוטייצ יד ןעװעג תמאב זיא סָאד ."רמשמה לע; ןוא "תונבל
 .ןעגנודיטַאש ענייז עלַא ןיא םוטנדִיי ןלַאנָאיצַאנ

 ןיא קורדסיוא ןרַאבטײרטשַאבמוא ריא ןענופעג טָאה היטנ יד טָא
 ,1925 לירּפַא ןיא ?םויה, גנוטייצ רעד ןופ רעמונ ןקידבוט-םוי ןקיטכערּפ
 ןיא טעטיסרעווינוא רעשיערבעה רעד ןרָאװעג טנפעעג זיא'ס ןעוו גָאט ןיא
 -עגּפָא טָאה ,ןטייז 24 טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,רעמונ רעד טָא .םילשורי
 רעד ײב טשרעהעג טייצ רענעי וצ טָאה סָאװ גנומיטש יד טליגּפש
 ןופ החמש יד :רעמכָאנ .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקינָאילימ-יירד
 ןוא ןכָאװ טימַאב ךיז טָאה גנוטייל יד .טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד
 רעמונ-טעטיסרעווינוא ןרַאפ תועדומ-סגנוסירגַאב ןעלמַאזוצפיונוצ םישדח
 תוסנכה יד טָא ןופ טנעצָארּפ קיצנַאװצ ןוא ףניפ טמיטשַאב טָאה יז ןוא
 טכַאמעג טָאה עיצקַאדער יד .קעטָאילביב-טעטיסרעווינוא רעד תבוטל
 יד ןופ דיר יד גנוטײצ רעד ןיא ןעגנערב וצ גנערטשנָא ןקיטכעמ ַא
 ןפורּפָא יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ריא ןיא ןענעז ױזַא ןוא .המואה-ילודג
 לארשי ,ןַאמצייוו םייח .ּפָארּפ ,ווָאנבוד .ּפָארּפ ןופ ,ןייטשנייא .א .פָארּפ ןופ
 ,וָאלָאקָאס םוחנ .םיור ןופ יטַאצול ישזדיאול רָאטַאנעס ,ליװגנַאז
 ןשיליוּפ ןיא ןוא תירבע ןיא ,ןכַארּפש ייווצ ןיא ןוא ,רענזיולק .פָארּכ
 ןעגנוסירגַאב עלעיצעּפס יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז ,לַאניגירָא
 ןבירשעג ןבָאה עכלעוו ,טעטיסרעווינוא ןרַאפ טייל-הכולמ עשיליוּפ יד ןופ
 רעד ,טַאנעס ןוא םייס ןופ סרעציזרָאפ יד :ייז ןשיווצ ןוא ,?םויה, ןרַאפ
 רעטערטרַאפ ןייז ןוא יקסבַארג רעימערּפ רעד ,רעטסינימ-ןרעסיוא
 .טוגוהט

 טכַאמעג טָאה גנוטייל יד .ייברַאפ זיא רָאי ןופ טפלעה עטשרע יד
 ןוא גנוטיײרּפשרַאפ יד ןרעסערגרַאפ וצ ןעגנואימַאב עכעלשטנעמרעביא
 טָאה גנוטייצ יד לייוו .ןטנענָאבַא ןופ םומינימ ןקיטיונ םעד ןרעכיזרַאפ
 עציטש ןוא ףליה רעלעירעטַאמ םוש ןָא ,תוחוכ ענעגייא טימ טריטסיזקע
 רוביצ םעד ןרעטנומרעד וצ ידכ .עיצוטיטסניא זיא סע רעכלעוו דצמ
 -סינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ ןופ ףליה יד טריזיליבָאמ גנוטייצ יד טָאה
 ןבירשעג טָאה רע ןוא ,ןַאמצייוו םייח ר"ד עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיט
 ןכָארטשעגרעטנוא טסעפ טָאה רע ןכלעוו ןיא רָאטקַאדער םוצ ווירב ַא
 ךיוא רָאנ ,דנַאל ןופ ןינב םעד עגונב רָאנ טינ ,גנוטייצ רעד ןופ לָאר יד

 אבמער קיזיִיא

 טינ ךיז ףרַאד ןעמ/ .ךַארּפש רעד ןופ גנובעלפיוארעדיוו רעד עגונב
 ןיא טינ -- ןַאמצייו ר"ד טגָאזעג טָאה -- םיסנ ןַייק ףיוא ןזָאלרַאפ
 רעלערוטלוק רעד ןופ טפַאשרעה רעד ןיא טינ ןוא דנַאלמיײה ןופ ןינב
 יס ןוא רעביירש יד דצמ ייס רעיודסיוא קיטיונ זיא סע .עיצידַארט
 ןעמ טָאה ןבעל ןופ טײקכעלגעטלַא רעד ןיא ךיוא .רענעייל יד דצמ
 -ןברק רעד :שדקמ ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,ןיד םעד ןטלַאהעג
 ."תונברק ערעדנַא עלַא רַאפ םדוק ןעוועג זיא דימת

 יד ןטלַאהעג ןבָאה םיגיהנמ עשיטסינויצ עלעיציפָא יד ןופ ליפ
 רענעי וצ .ערוטנַאװַא ןַא יווװ גנוטייצ רעשיערבעה רעד ןופ גנודנירג
 עקינייא ןיא רָאטקַאדער רעד טָאה ,םויק ןקירָאי-בלַאה ריא ךָאנ ,טייצ
 .העדה-ילעב יד דצמ טעברַא ןַייז וצ גנואיצַאב יד טרעדלישעג רעטרעוו
 טעװ "םויה: זַא ,טביולגעג ןבָאה -- רע טלייצרעד -- עקינייוװ רָאנ;
 ןבָאה רעקיטּפעקס .םויק רַיא ןופ רָאי-בלַאה ןטייוצ םוצ ןייגרעד
 ןשיווצ ?עטּבױלגעגניײא,, יד ןבָאה ןגעקַאד .געט ףיוא םויק ריא טלייצעג
 טָאה סָאװ ,ןשטנעמ עּפורג יד רָאנ .ןכָאװ ףיוא ףוס ריא טנכערעג זדנוא
 -עג טָאה ,גנוטייצ עשיערבעה יד ןדנירג וצ ךַאז יד ךיז ףיוא ןעמונעג
 רעשידיי רעד טבעלעגפיוא טָאה סע ןעװו געט יד ןיא זַא ,טביולג
 ןדיי רעטנזיוט ןעוו ,הפוקת-ץנַאלג ןייז ןיא ןוא קנַאדעג רעלַאנָאיצַאנ
 רעטנזױט רעקילדנעצ ןוא לארשי-ץרא ןַײק שדוה ןדעי הלוע ןענעז
 זַא רַאבזָאלרעד טינ זיא -- געוו ןבלעז ןפיוא ןייג וצ טיירג ןענעז
 טינ לָאז ,לארשי-ץרא ןופ ךַארּפש יד .,ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ רעזדנוא
 .?קורדסיוא םוצ ןעמוק טינ לָאז ןוא ץַאלּפ ןקיטכיר ריא ןעניפעג

 רעד ןופ עזַאב רעלעיסנַאניפ רעד רַאפ הגאד עטנענַאמרעּפ יד
 טָאה ,טיציפעד םעד ןקעד וצ תורוקמ ןכוז עקידרדסכ סָאד ןוא גנוטייצ
 -רקיע יד ."םויה; ןופ טלַאהניא ןפיוא ןפורעגּפָא קרַאטש ךיז
 רעקיטשינ רעייז סָאװ ,םירבח-עיצקַאדער יד ןעוועג ןענעז עקידנדייל
 טינ ןוא טייצ רעד וצ ןרָאװעג טלָאצעגסיוא טינ לָאמנייק ייז זיא ןיול
 ,הנומא רעד ןיא טעברַא יד ןעוועג ךישממ ייז ןבָאה םעד ףיוא טקוקעג
 ,םירבח עיירט ןַארַאפ ןענעז הלוג ןופ תוצופּת יד ןיא טרָא ןדעי ףיוא זַא
 ליצידַארט עשיערבעה יד סָאװ ,ןשטנעמ ,טעברַא רעייז ּפָא ןצַאש עכלעוו
 ויטקעלָאק-רעטעברַא םעד קנַאדַא .טרָאװ טסוּפ ןייק טינ ייז רַאפ זיא
 ןרַאפ העש רערעװש רעיײז רעד ןיא ןטלַאהעגסױא גנוטייצ יד טָאה
 ןופ םויק םענופ רָאי עטשרע סָאד ,1925 רָאי ןיא .םוטנדִיי ןשיליוּפ
 רעד ףיוא ןברוח רעשימָאנָאקע רעד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה ,?םויה,
 גנומערָארַאפ רעלעירעטַאמ רעד ןופ טַאטלוזער ןיא ןוא סַאג רעשידיי
 ןלוש-סקלָאפ עשיערבעה יד .טסיײג רעד ןרָאװעג טמערָארַאפ ךיוא זיא
 ןוא הריצי ןופ ןגעוו יד ,םויק רעייז רַאפ טלגנַארעג רעטיב ךיז ןבָאה
 ןטרעװ עלערוטלוק יד ןוא ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאפ ןענעז רוטַארעטיל
 עשיערבעה יד טָאה בצמ  ַאזַא ןיא .ןרָאװעג טרירָאנגיא ןענעז
 יז ןרעסעבסיוא ןופ רענעלּפ עריא ןריזילַאער טנָאקעג טינ גנוטייצ
 ןוא טנגוי רַאפ עגַאלײב עלעיצעּפס יד ןבעגסורַא טנָאקעג טינ טָאה
 רַאפ גנולייטּפָא עלעיצעּפס ַא ריא ןיא ןעמיטשַאב ךיוא יװ ,רעדניק
 ןטַאדידנַאק-הילע יד ןרעטכיילרַאפ וצ ידכ ,תודוקנ טימ תועידי
 .גנוטייצ יד ןענעייל םייב תירבע ןופ דומיל םעד



 תומחלמ-טלעוו עדיײיב ןשיוװצ ןליפ ןיא עסערפ עשיערבעה

 רעשיערבעה רעכעלגעמרַאפמוא ןוא רעמערָא רעד וצ ץַאזנגעק ןיא
 ,עסערּפ עשידיי עכעלגעמרַאפ ןוא עכײר יד ןעװעג זיא גנוטייצ
 עריא טימ ,ןטייז לָאצ רעד טימ "םויה, ןטימ טרירוקנָאק טָאה עכלעוו
 ןוא ,ןעגנולײטּפָא עקילָאצליפ עריא טימ ,רעטעברַאטימ עטמירַאב
 ןעוועג ריא זיא טכייל סרעדנוזַאב .עיצַאמרָאפניא רעטיירב ןוא רעכייר
 ןבָאה סע סָאװ ,ךַארּפש רעד ןיא ןענישרעד זיא יז לייוו ,ץנערוקנָאק יד

 ,רענעמ ןענָאילימ ןופ ךַארּפש יד ,ןלוּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד טדערעג
 גנוטייצ עשיערבעה יד תעב ,עגנוי ןוא םינקז ,רעדניק ןוא ןעיורפ
 רעטנזיוט רַאפ ,לָאצ רעניילק ַא רַאפ זיולב לענָאיצרָאּפָארּפ ןעוועג זיא
 .ןענָאילימ רַאפ טינ רעבָא ,רעטנזיט רעקילדנעצ ןוא

 יב ןעגנואימַאב טכַאמעג טייצ עצנַאג יד ןבָאה םינקסע עיירט יד
 עכעלגעט יד ןציטש לָאז יז זַא ,ןָאדנָאל ןיא גנוטייל רעשיטסינויצ רעד
 עשיערבעה עקיצנייא יד זיִא יז לייװ ,גנוטייצ עשיערבעה
 -גולדנַאהרַאפ יד ןופ םיטרּפ יד .הלוג רעד ןופ רעדנעל עלַא ןיא גנוטייצ
 .טייקכעלטנפע רעד וצ ןעגנַאגרעד טינ לָאמנייק ןענעז ןָאדנָאל ןיא ןעג
 ר"ד טָאה ןענישרעד זיא ?םויה, טניז רָאי ַא ןרָאװעג זיא'ס ןעוו טשרע
 ןיא גנוגעװַאב-"יחרזמ, רעד ןופ םיגיהנמ יד ןופ ,ןַאמדלעפ .ב.ש
 ועיילש םעד ןעמונעגּפָארַא (ןימינב 'ר רעביירש ןופ רעדורב רעד) ןליוּפ
 רעזדנוא, :לקיטרַא ןַא ןיא ןתמו-אשמ ןקידנרעטַאמסיוא םעד טָא ןופ
 ןַאמדלעפ ר"ד טָאה ןפוא ןקידנשַאררעביא ןַא ףיוא ."זיירק רעטפושיכרַאפ
 טגָאזעגנײרַא ריא ןוא גנוטייל-טלעוו עשיטסינויצ יד טריקיטירק ףרַאש
 רעזדנוא רַאפ גנוטייל עשיטסינויצ יד טוט סָאוװק :?ןיירַא ןטַאט ןיא;
 ןָא ןוא ןצונ םוש ןָא זיא טוט יז סָאװ ץלַא .רע טגערפ -- ?גנוזענעג
 עשיערבעה ַא גנוטייל עשיטסינויצ יד סױרַא טיג טָא .טַאטלוזער םוש
 סע ּוװ ,ןָאדנָאל ןיא סױרַא יז טיג ןעמ רעבָא ."םלועה; טַאלבנכָאװ
 טינ יז טיג ןעמ ןוא ,קלָאפ רעזדנוא ןופ לייט רעניילק ַא זיולב טניווװ
 : ןַאמדלעפ ר"ד טנָאמרעד ךַאז ַא ךָאנ ןוא ."ןסַאמ עשידיי יד ןשיווצ סיױרַא
 יו רעסערג לָאמ יירד ןענעז ןָאדנָאל ןיא טַאלבנכָאװ ןופ תואצוה יד;
 גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעגסױרַא טימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,תואצוה יד
 ."ןדיי ןָאילימ יירד ןופ ץוביק ַא טניוװ סע ּוװ דנַאל ןיא ,ןליוּפ ןיא ,ָאד

 ַא עריא ןבעגעגוצ רמאמ םעד טָא ןופ ףוס םוצ טָאה עיצקַאדער יד
 תודוס ןקעדפיוא רַאפ ךיז טרעפטנערַאפ יז רעכלעוו ןיא ,גנוקרעמַאב
 טיצקַאדער רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןופ ,ןסילוק יד רעטניה ןופ
 ןוא רבחמ ןופ דובכ ןבילוצ ןָאטעג סע טָאה יז רעבָא ,?םלועה; ןופ
 .ןרעוו טכעלטנפערַאפ ןלָאז דייר ענייז זַא ,ןליוו ןשוריפב ןייז בילוצ

 ךישממ טָאה "םויה, ןוא ןעמוקעג טינ זיא עציטש עלעיסנַאניּפ יד
 ןָאהט עשוהי ר"ד .םייונע-הסיסג עמַאזגנַאל ענייז ןיא ןעלּפַאצ וצ ןעוועג
 ןפורעג ,"םויה, ןופ רָאי ןטשרע םוצ ,1926 רַאונַאי ןטשרע םעד טָאה
 ןעמ סָאװ ,הנומא יד ןשיוטנַא טינ לָאז רע ןליױּפ ןיא רוביצ ןשידיי םעד
 :ןבירשעג רע טָאה "תלוכיו ךרוצ, רמאמ ַא ןיא .םיא םוצ טַאהעג טָאה
 12 ךרעב ןעוװעג ןענעז ,בײהנָא ןופ געט יד ןיא ,קירוצ רָאי ַא טימ;ע
 -ייצ רעשיערבעה ַא עגונב .אפוג ןליופ ןיא רענעייל ןוא ןטנענָאבַא טנזיוט
 ,רעפיוק ןוא טנענָאבַא ןדעי ףיוא זַא ,ןעמענוצנָא סיוועג רעכיז זיא גנוט
 זיא'ס זַא ,קפס ןייק ָאטשינ זיא ןכבו .רענעייל רעמ לָאמ ןעצ ָאד ןענעז

 סָאװרַאפ :זיא עגַארפ יד .רענעייל להק רעטיירב ןוא רעליבַאטס ַא ןַארַאפ
 ַא ןבילברַאפ זיא'ס זיב ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא טײרדעגסױרַא ךיז ןבָאה
 ?גנוטייצ רעד ןופ םויק םעד ןטלַאהסיא ףיוא לָאצ עדנגונעג-טינ
 טינ זיא יז רשאב ,קידלוש זיא גנוטייצ יד :ןגָאז ריא טעװ רשפא ןוא
 ךָאד זיא --- ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ טרעסעבעגסיוא ןוא טמָאקלופרַאפ
 -סיוא ןוא גנומָאקלופרַאפ יד לייוו .עתמא ןייק טינ סיוועג הנעט יד טָא
 סָאד טָא .רענעיײל לָאצ רעד ןופ קיגנעהּפָא אקווד ןענעז גנורעסעב
 לשמ רעשימיור רעד -- ףָאה ךיא .לגנייייקדרד רעדעי ןעק ץעזעג
 טעװ טייקידנעװטיונ יד זַא -- "גנונעפָאה רעד ןגעק ףָאה ךיא; :טגָאז
 ."טייקכעלגעמ יד ןגיזַאב

 ןהכ בקעי
 לָאמ ןטשרע םוצ ןענעז םיריש ענייז
 "הריפצה,, ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ

 עגָאגַאניס רעד ןופ רעניבַאר-טּפיוה רעד ,רָאש השמ ר"ד .ּפָארּפ ךיוא
 רעװעשרַאװ ןיא עיגָאלָארושַא רַאפ רָאסעּפָארּפ ןוא עקצַאמָאלט ףיוא
 ןשיערבעה ןופ רערעטנומרעד יד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה ,טעטיסרעווינוא
 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סע טניז; זַא ,ןבירשעג טָאה רע ןוא רענעייל-להק
 ;ממעשעג ךיוא ךיז ןוא ןעוועג רעטצמ דימת ךיז ךַיא בָאה "הריפצה, יד
 ,תירבע ןיא גנוטיצ עכעלגעט ןייא ןײק טינ ןבָאה רימ סָאװ
 ,טציא ןוא .גָאט ןדעי ןלוּפ ןיא ןעניישרעד ןעגנוטייצ עשידיי ףניפ תעב
 עדנַאש טימ ןקעדַאב ךיז רימ ןלעוו ,טריטסיזקע גנוטייצ עשיערבעה ַא ןעוו
 .7? ןסילש יז לָאז ןעמ ןזָאלרעד ןוא

 שיטירק רָאג זיב ןרָאװעג עגַאל יד זיא 1926 רַאורבעפ בײהנָא
 ןפיוקרַאפ וצ רעמ ןעוועג טינ ?םויה" רעד ןיוש זיא גָאט ןסיוועג ַא ןיא ןוא
 טשַארעביא טָאה טױט רעלענש רעד טָא .ןקסָאיק-סגנוטייצ יד ןיא
 ועמוקעגפיונוצ ךיז לענש ןענעז סָאװ ,עיירטעג לפייה סָאד טרעטישרעד ןוא
 ןוא "תוברת; ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא גנוציז רעדנעגנירד ַא ףיוא
 עקינייא .גנוטייצ יד ןסילש וצ ןפוא םושב ןזָאלרעד טינ ןסָאלשַאב ןבָאה
 ןפַאש וצ ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה םינקסע ענעבעגעגרעביא יד ןופ
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 רעד ןלָאצַאב וצ ידכ קיטיונ רָאג זיב ןעוועג זיא סָאװ ,טלעג עמוס יד
 .ןענישרעד רעדיוו גנוטייצ יד זיא רעטעּפש געט יירד ןוא ,יירעקורד
 טכעלטנפערַאפ זיא תמא ןרעטיב םעד ןקעדוצפיוא ךיז קידנעמעש
 ןרָאװעג טיינַאב זיא'ס ןעוו גָאט ןיא ,גנוטייצ רעד ןיא העדומ ַא ןרָאװעג
 רעכעלרעניא ןַא בילוצ, :טגָאזעג טרעוו סע רעכלעוו ןיא ,ןעניישרעד ריא

 ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא "םויה? ןופ ןעניישרעד סָאד זיא עיצַאזינַאגרָאער

 ךיז רימ ןבָאה הקספה רעצרוק רעד טָא ןופ ךשמ ןיא .געט עקינייא

 רענעייל ערעזדנוא ןופ טייקנבעגעגרעביא יד זיא'ס סיורג יװ טגייצרעביא

 טעדנעוועג ךיז ןעמ טָאה ןטייז א ןופ .גנוטייצ רעשיערבעה רעד רַאפ

 רעשיערבעה רעד ןופ בצמ ןגעװ ןגַארפנָא עשיפַארגעלעט טימ זדנוא וצ
 יורטוצ ןופ טסיג רעד טָא .ןפור-סגנוקיטומרעד טימ ןוא ענובירט
 ,עציטש ַא זדנוא רַאפ ןייז טעװ רענעיײל ןוא םירבח ערעזדנוא דצמ
 ."געט עקידנעמוק יד ףיוא ךיוא ,ןפָאה רימ יו

 ןוא עיצקַאדער רעד ןיא טכַארטַאב ךיז ןעמ טָאה רעבָא רעטעּפש
 -ַאבוצסיוא םעט ןייק טינ טָאה'ס זַא ,הנקסמ רעד וצ ןעמוקעג זיא ןעמ
 .י רָאטקַאדער ןופ לקיטרַא-טייל ַא ןיא ןוא קַאז ןיא לֶא םעד ןטלַאה
 ןרעהוצנָא ןעוועג ןבעגעג זיא "המחלמ ךותמ/ ןעמָאנ ןרעטנוא איד

 יד דצמ ףליה ןעמוקַאב וצ ןעגנואימַאב ענעלַאפעגכרוד יד ןגעו
 .סעיצוטיטסניא עשיטסינויצ טל עיאא

 עכעלרעניא ןַא ןבייהנָא טעװ רע זַא ,טנרָאװעג טָאה רָאטקַאדער רעד
 ,עקינעי יד ןוא .ןעוועג םייקמ טינ רע טָאה גנוָארד ןייז רעבָא ,המחלמ
 ןקָארשעגרעביא טינ ךיז ןבָאה ,ןטָארטעגסױרַא זיא רע עכלעוו ןגעק
 ןביוהעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה געט ענעי ןיא .גנוניימ רעייז טרעדנעעג טינ ןוא
 ןוא ,לארשי-ץרא ןיא סיזירק ןשימָאנָאקע ןופ םינמיס עטשרע יד ןעז וצ
 ןוא עקירעגנוה ןופ ,דנַאל ןופ הדירי רעד ןופ "ןבלַאװש, עטשרע יד
 -יצרַאהמרַאב .ןליוּפ ןיא ןסַאג יד ףיוא ןזיװַאב ךיז ןבָאה ,עזָאלסטעברַא
 עשיצולח ערעייז זַא טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,סעמַאמ עטוג ןוא סעטַאט עק
 טימ לארשי-ץרא ןופ למיה ןרעטנוא םורַא ךיז ןעיירד רעטכעט ןוא ןיז
 ,ןלױּפ ןייק קירוצ רעדניק יד ןטעברַאפ ןבָאה ,ןגָאמ ןקידיײל ַא
 ךיוא זיא הדירי רעד בילוצ ."םירצמ ןיא האובת ןַארַאפ זיא'ס לייוו;
 ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןטסינויצ יד ייב גנומיטש יד ןלַאפעג
 ןופ .עיטַאּפַא טקיטסענעגנייא ךיז טָאה רעצרעה יד ןיא ןוא ןליױּפ ןופ
 וצ ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא ןויצ-ישרוד עלַא ןענעז טייז רערעדנַא רעד
 ןיא ,"דוסיה ןרקאע םעד תבוטל ןעגנוגנערטשנָא ערעייז ןקרַאטשרַאפ
 ןשידיי םעד טסיוורַאפ טָאה רעכלעוו ,סיזירק ןשימָאנָאקע ןגעק ףמַאק
 טָא יב .תוצופּת יד ןיא ןליפעג עשיטסינויצ יד ןוא דנַאל ןיא בושי
 ,טכַארטעג םיגיהנמ עשיטסינויצ ענעדישרַאפ ןבָאה ןדנעטשמוא יד
 :בעה ַא ןבעגוצסורַא גנערטשנָא רעד זַא ,טייקיטכיזצרוק רעייז ןיא
 יײז ןבָאה קיטיײצכַײלג ןוא טעברַא-סופיזיס ַא זיא גנוטייצ עשיער
 ."םויה, ןופ ןשינעלּפַאצ יד וצ טקוקעגוצ ךיז

 ךיז טָאה טלעג ןיא לגנַאמ רעטנענַאמרעּפ רעד ןוא טיונ יד
 ,ןעזעגסיוא טָאה לָאמטּפָא ,טפַארק רעמ טימ גנוטייצ רעד ןיא טליפעגּפָא
 טָאה ויטַאיציניא יד זַא ,טנַאה עדנריפנָא ןייק ָאטשינ ןיוש זיא'ס זַא
 ,ןיטור רעד טול זיולב טניישרעד גנוטייצ יד זַא ןוא טזָאלעגסיױא ךיז

 רעד ןופ ןטלַאּפש עגנַאל .ריּפַאֹּפ טַאלג ןייק ץזָאלצסױרַא טינ יבַא
 טָאה'ס סָאװ ץלַא טימ ,םירמאמ טימ ןרָאװעג טליפעגנָא ןענעז גנוטייצ
 ןוא תועידי טָאטשנָא ,עיצקַאדער רעד ןופ סעקעט יד ןיא ןענופעג ךיז
 ןופ זַײּפש עקיטכיוװסנבעל ןוא עליבַאטס סָאד טָא -- סעיצַאמרָאפניא
 ןכערבוצכרוד ןעוועג ךעלגעממוא זיא סע ןוא .גנוטייצ רעכעלגעט ַא
 רעבירעד ןיא ןטנענָאבַא לָאצ יד ןלַאפעג זיא'ס : זיירק ןטפושיכרַאפ םעד
 יד רעמ סָאװ ןוא גנוטייצ רעד ןופ טעטילַאװק יד ּפָארַא ךיוא זיא
 זיא רענעלק ץלַא ,טלַאהניא ריא ןיא ענרעזימ ןרָאװעג זיא גנוטייצ
 .רענעייל ןוא סרעפיוק עריא ןופ לָאצ יד ןרָאװעג

 ןוא ןענישרעד זיא יז טניז םישדח ריפ טימ רָאי ַא ייברַאפ זיא'ס
 יד רַאפ ןיול רעד .ךיז טרעטנענרעד ףוס רעד זַא ,ןזיוועגסיוא טָאה'ס
 ועג זיא עסַאק יד .ןרָאװעג טלָאצעגסױא טינ זיא רעטעברַא-סגנוטייצ
 זיא ,ןיש עקיטכיל יד ןעזרעד טָאה סָאװ ,רעמונ רעדעי ןוא קידייל
 ןעזעג טָאה ןעמ ןעװ ,1926 יַאמ בײהנָא .םימשהמ סנ ַא יװ ןעוועג
 וא עיצקַאדער יד ןענעז ,הסיסג ריא ןופ געט יד ךַיז ןרעטנענרעד סע זַא
 ַא ןיא .רוביצ-רענעַײל םוצ ףור-שואי ןטצעל ַא טימ סױרַא גנוריפנָא יד
 לָאמסָאד טרעװ "ירבעה ארוקה לא, טז רעטשרע רעד ףיוא העדומ
 :רָאלק ןוא ןפָא טגָאזעג

 לכל ,ןברעװרעד וצ ןעימַאב ךיז טנענָאבַא רעזדנוא רעדעי לָאז;
 ןוא םיבורק ןוא עטנַאקַאב ענייז ןשיװצ טנענָאבַא ןייא ךָאנ ,תוחּפה
 ןופ "םויהפ םעד ןעװעטַאר רָאנ טינ טעװ עיצקַא ענעדײשַאב רעיא
 וצ טייקכעלגעמ יד ןבעג ךיוא זדנוא טעװ רָאנ ,גנַאגרעטנוא ןייז
 ?"רעסעב ןוא רענעש גנוטייצ עשיערבעה יד ןכַאמ

 "םויה,,םעד ןעװעטַאר וצ עיצקַא יד

 עיצקַאדער רעד ןופ ףור רעכעלטנפע רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד
 ןופ ךָאװ רעטשרע רעד ןיא .געט יד טָא ןופ ךשמ ןיא .רענעייל יד וצ
 ערעייז ןיא ןינע םעד ןעמונעג ןטייקכעלנעזרעּפ עקינייא ןבָאה ,1926 יַאמ
 יא עװַאקעשט .גנוטייצ יד ןעװעטַאר רַאפ סעּפע ןָאט וצ ידכ ,טנעה
 רעלעיציפָא ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא ןשטנעמ עטנַאקַאב יד טָא ןשיווצ סָאװ
 זיא סָאװ ,טעטימָאק רעד .ײטרַאּפ םוש ןייק ןופ גיהנמ רעשיטסינויצ
 ןענַאטשַאב זיא ,"םויה, ןופ םויק םעד ןריזַאב וצ ידכ ןרָאװעג ןפַאשעג
 ,קישטייװָאלָאס .א ר"ד גרוריכ ןטנַאקַאב ןופ ,רָאש .מ ברה .ּפָארּפ ןופ
 -דַא ,ןיניירק והילא ,יקצישזנָארָאכ .ב ר"ד ,ץנימ המלש רָאטקָאד ןופ
 רעציזרָאפ רעד ,יקסווַאטס .ב טַאקָאװדַא ןוא ,ןײטשנעטַאש .וװ טַאקָאװ
 ןיא "טעטיסרעווינוא ןשיערבעה ןופ טניירפ, טפַאשלעזעג רעד ןופ
 עא רעשידיי רעד וצ טרעהעג טָאה ןשטנעמ עּפורג יד טָא .ןלױּפ
 ןופ למעזעג ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד רעבָא ,עשרַאװ ןיא עיטַארקָאטסירַא
 ןסָאלשַאב טָאה טצטימָאק-סגנוטער רעד .םינקסע עשיטסינויצ עלעיציפָא
 ףכית טָאה רע .רעציטש-םירבח ןופ טפאשלעזעג,טיצקג ןַא ןדנירג וצ
 םימוכס ענעמוקַאב יד ןוא סעיצקַא לָאצ עסיוועג ַא טלייטעגרעדנַאנופ
 רעסיוועג ַא ףיוא "םויה, ןרַאפ גנוטער עדנעגנירד ַא יװ טנידעג ןבָאה
 .טייצ



 תומחלמ טלעוו עדײב ןשיװצ ןליױפ ןיא עסערפ עשיערבעה

 עקירעמַא ןופ ןעמוקעג עשרַאװ ןייק זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ןיא ךוזַאב ַא וצ געוו ןייז ףיוא ,ןיניירב ןבואר רעביירש רעטלַא רעד
 ,רעביירש עשיערבעה יד ןופ רָאטסענ ןופ ןעמָאנ רעד .דנַאברַאפנטַאר
 -קעּפסער ןעוועג זיא ןַאמשירפ דוד ןוא ווָאלָאקָאס םוחנ ןופ רוד-ןב רעד
 טָאה עשרַאװ עשיטסינויצ ןוא עשיערבעה יד ןוא ,טצעשעג ןוא טריט
 טניירפ עּפורג יד .דובכ-תרדה ןוא סמערָא ענעפָא טימ ןעמונעגפיוא םיא
 רעד סָאװ ,טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טָאה גנוטייצ רעשיערבעה רעד ןופ
 יד ןרעטנומרעד וצ ידכ ,עשרַאװ ןיא טלייו טסַאג רעטלעטשעגכיוה
 -יַאמ ַא םענייא ןיא .גנוטייצ רעד תבוטל עיצקַא ןַא וצ עכעלגעמרַאפ
 לעטָאה ןיא ןיניירב ןבואר ןופ רעמיצ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טנװָא
 רעכלעוו ןיא ,ןטסיסנַאניפ ןוא םינקסע ןופ הפיסא עניילק ַא "לָאטסירב;
 ר"ד ,יקסווַאטס .ב טַאקָאװדַא ,םיובנירג קחצי טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע
 ,שטיװָארָאטקָאד קירנעה רחוס רעכייר רעד ןוא קישטיײװָאלָאס .א
 רעד ןיא סעקטנָאיַאמ ענייז ןופ עכעלטע טלדנַאװרַאפ טָאה רעכלעוו
 רעשיצולח רעד רַאפ סעמרַאפ-סגנוטיירגוצ ףיוא עשרַאװ ןופ הביבס
 .טנגוי

 רעד ןופ ןצונ ןוא טרעװ ןגעוו טרירעפער טָאה ןיניירב ןבואר
 רעד רַאפ ןדָאש ןוא הּפרח רעסיורג רעד ןגעוו ןוא ענובירט רעשיערבעה
 טעװ ענובירט יד טָא בוא ,גנוגעווַאב רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעשיערבעה
 ַא ןרָאװעג טעברַאעגסױא זיא ףערטנעמַאװצ םעד טָא ףיוא .ןלַאפ
 ןבעגעגרעביא טלָאזעג טָאה סָאװ ,טפנוקוצ רעד ףיוא ןַאלּפ-סטייקיטעט
 טעטימָאק רעד רעבָא .טעטימָאק ןופ גנוציז רעטנעָאנ רעד ףיוא ןרעוו
 קידנעטשלופ זיא עסַאק יד ןעוו .ןעמוקוצפיונוצ ךיז ןזיוװַאב טינ ןיוש טָאה
 רעמ ןעװעג טינ ןיוש זיא ,ןשָארג ןטצעל ןופ ןרָאװעג טקידיילעגסיוא
 ןעועג טינ ןיוש זיא געט עטצעל יד ןיא .ןטרַאװ וצ טייקכעלגעמ ןייק
 טימ ןרָאװעג טלופרַאפ ןענעז ןטייז עצנַאג יד ןוא לַאירעטַאמ ןייק
 .יירעקורד רעד ןיא טיירג ןעוועג דימת ןענעז סָאװ ,רעכיב ןגעוװ תועדומ

 רעמונ רעטצעל רעד ןעוועג זיא 1926 יאמ ןטס26 ןופ רעמונ רעד
 ."םויה, ןופ

 ןקידעבעל ןיא טינש ַא יװ ןעװעג זיא "םויה? םעד ןסילש סָאד
 ןוא עדנזיורב סָאד טעװ יצ .ןטסיערבעה עיירט יד ןופ ףוג ןופ שיילפ
 יירד ץנייז ןוא הּפרח טימ ןקעדַאב ךיז ןליוּפ ןופ םוטנדיי עשינדמל
 סָאד ?גנוטייצ רעשיערבעה רעכעלגעט ַא ןָא ןבעל ןלעװ ןדיי ןָאילימ
 ןענעז ייז ןוא ,םיאנק לפייה ַא טגָאזעג טָאה -- ןעשעג טינ לָאמניײק טעװ
 עשיערבעה יד סָאװ ,טקַאפ רעד .הכָאלמ רעד וצ ןטָארטעגוצ רעדיוו
 טָאה ,ןסַאג יד ףיוא קסָאיק ןיא טינ רעמ ןיוש ךיז טניפעג גנוטייצ
 זיא סָאװ ,טעטימָאק רעד ןוא סרעוט עיירטעג יד טרילומיטס רעמכָאנ
 טריזיליבָאמ ךיז טָאה ,"םויה, םעד ןעװעטַאר וצ ידכ ןרָאװעג ןפַאשעג
 ןינע םעד ןּפעלשרַאפ טינ ןוא יינספיוא ןדנירג וצ רעלענש סָאװ םִיא ידכ
 -ךסב ,טרעיודעג טינ גנַאל טָאה ךעלקריוו ןוא .קנַאב רעגנַאל רעד ןיא
 עשרַאװ ןיא גנוטייצ עשיערבעה עכעלגעט ַא ןוא ,םישדח עקינייא לכה
 .ןישַאמ-קורד רעד רעטנוא ןופ סױרַא רעדיוװ זיא

 ."ה ריפ צ ה;, רָאנ "םויה, ןסייהעג טינ רעבָא טָאה גנוטייצ עיינ יד
 -ויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד דובכל ןרָאװעג ןָאטעג רקיעב זיא סָאד

 רעד ןופ רָאטקַאדער םענעזעוועג םעד ,וויטוקעזקע-טלעוו רעשיטסינ
 טגָאזעגוצ טָאה רעכלעוװ ,וָאלָאקָאס םוחנ "הריפצה; רעטמירַאב
 גנוטַײצ רעשיערבעה רעטיינַאב רעד ןיא גנוקילײטַאבטימ עווװיטקַא ןייז
 ןופ די-בתכ םעד עיצקַאדער רעד ןופ תושר ןיא טלעטשעג טָאה רע ןוא
 ךיוא גנוטייצ רעד טלעטשעגוצ רע טָאה םעד ץוח .?םישִיא, רפס ןייז
 .ןענָאטעילעפ ןוא םירמאמ ענייז

 ,רעבָאטקָא ןטשרע ןזיב ,ןגייוש םישדח ריפ ןופ ךשמ ןיא
 ,"הריפצה, רעיײנ רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד ןענישרעד זיא'ס ןעוו

 ןייא ןופ ייוצ ןיא ןעגנוטיירגוצ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז .ןעגנוטכיר

 ןַאהט עשוהי ר"ד

 ,ןדיי עשילוּפ יד ןופ גיהנמ ַא
 "הריפצה,, ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 טגרָאזעג ,קישטייװָאלָאס .א ר"ד טימ שארב ,טעטימָאק רעד טָאה טייז
 גנוטייצ רעד ןכעלגעמרעד לָאז סָאװ ,עמוס-טלעג רעטמיטשַאב ַא רַאפ
 טעװ יז זיב ,גרָאז רעלעירעטַאמ ןָא הפוקת עסיוועג ַא ןריטסיזקע וצ
 ןופ ןוא .תועדומ ןוא ןטנענָאבַא ןופ ףליה רעד טימ ןקיטסעפרַאפ ךיז
 טניירפ ענייז ןוא ןַאמטפעה .י רָאטקַאדער רעד טָאה טייז רעטייווצ רעד
 ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש ענעעזעגנָא ןעיצוצ טימ ןעוועג לּפטמ ךיז
 ןַא ןלעטשנעמַאזצ טימ .תוצופת יד ןיא ןוא לארשייץרא ,ןליוּפ ןיא
 ןעגנולייטּפָא עיינ ןעמיטשַאב ,עיצקַאדער רעד ןיא וויטקעלָאק-רעטעברַא
 ענעדישרַאפ יד ןופ ןשטנּוװ יד ןקידירפַאב וצ ידכ ,גנוטייצ רעד ןיא
 רעקידעבעל ַא ןיא "הריפצה, יד ןעלדנַאװרַאפ ןוא ,רענעייל סעירָאגעטַאק
 ןײטשּפָא טינ לָאז יז זַא ,טקעּפסַא ןויטַאמרָאפניא ןופ ךיוא גנוטייצ
 עשידיי עסיורג יד ןופ ריא ןיא לַאירעטַאמ ןטימ ןוא םרָאפ ריא טימ
 -רַאפ זיא ייז ןופ ענייא עדעי סָאװ ,?טנעמָאמ , ןוא "טנייה , ןעגנוטייצ
 .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט טרעדנוה רעביא ןיא ןרָאװעג טײרּפש

 טָאה ,1926 רעבָאטקָא ןטשרע םעד ןענישרעד זיא "הריפצה; ןעוו
 םיגיהנמ עטסנעעזעגנָא ייווצ יד .רענעייל יד ןופ רעצרעה יד טיירפרעד יז
 ,ןךָאהט עשוהי ר"ד ןוא םיובנירג קחצי ,ןליוּפ ןיא םוטנדיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ
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 ןוא גנוטייצ רעשיערבעה רעד ןופ ןטסיצילבוּפ-טּפיױה יד ןעוועג ןענעז
 ןשידיי ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ ןגעוו ןבירשעג ליבַאטס ריא ןיא ןבָאה יז
 יד ןגעוװ ןוא םזינויצ ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןגעװו ,ןלױּפ ןיא ץוביק
 ןענעז רעטעברַאטימ ןוא ןטנעדנָאּפסערָאק .לארשי-ץרא ןופ םינינע
 ףיוא םיצוביק עשידיי יד ןופ סרעטנעצ עלַא ןיא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא
 -וינ ןיא ,ץיניח םוחנ) ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ ייווצ : טלעוו רעד
 -- לארשי-ץרא ןופ ייווצ : (סנַאילרָא-וינ ןופ ,לַאּפש ןועמש ןרהא ןוא ,קרָאי
 טגעלפ ןימינב 'ר .(גופס) שטיוװָאנרעשט .ש ןוא ןימינב 'ר
 ןעמָאנ ןרעטנוא דנַאל ןופ ווירב ַא ךָאװ ןיא לָאמ ןייא ןכעלטנפערַאפ
 -סערָאק ךיוא יװ ,ןיוו ןופ ,דלעפרעגנוא .מ :"תבש ברעל תבש ברעמ,
 .גָארּפ ןוא עגיר ןופ ,זירַאּפ ןוא ןָאדנָאל ןופ ןטנעדנָאּפ

 טימ טּפָאטשעגנָא ןעוועג גנוטייצ יד זיא הניחב רעשירַארעטיל ןופ
 ןענַאטשעג זיא עטקילײטַאבטימ יד ןופ שארב .לַאירעטַאמ ןקיסַאלקטשרע
 רעכלעוו ,ד"יה ןַאבַאלַאב ריאמ .ּפָארּפ רעקירָאטסיה רעד .ווָאלָאקָאס םוחנ
 ,עיצַאּפוקֶא רעשיטסירעלטיה רעד תעב עשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא זיא
 יד ןופ עטקעס רעד ןגעװ ןטעברַא עירעס ַא טכעלטנפערַאפ טָאה
 ."ךובגָאט ןייז ןופ רעטעלב,, טקורדעגּפָא טָאה ןיניירב ןבואר .ןטסיקנַארפ
 ,ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש עשיערבעה עטסטלע יד ןופ ,ץכ ןויצ-ןב
 ךעלטיּפַאק ןוא ןעמעלבָארּפ עלעוטקַא ןגעוו םירמאמ טכעלטנפערַאפ טָאה
 ךיוא ןבָאה גנוטייצ רעד ןיא רעטעברַאטימ עליבַאטס יד וצ .תונורכז
 .שוברעדעפ .ש ר"ד ןוא ןילטייצ ןרהא ,רעװָאכַאל לשיפ טרעהעג

 "הריפצהע ןופ עיצקַאדער רעד ןבעגעגרעביא טָאה לעביטש .י .א
 ,ירבמאוו לש וידודנו ויח תליגמ, רפס ןסיורג םעד ןריקילבוּפ וצ
 סווָאקַאילָאּפ םיכשמה ןיא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה גנוטייצ יד ןוא
 ."רקשה ווישמ, ןַאמָאר

 טכַארבעגניײרַא ריא ןיא ןענעז ןענישרעד זיא "הריפצה; יו ךיילג
 ןוא רוטַארעטיל רַאפ טייז עצנַאג ַא .ןעגנוליײטּפָא עקידנעטש ןרָאװעג
 ףיוא סרוק-עטולַאװ ,טרָאּפס ,ענובירט עכעלטנפע ןַא ,קיטירק-רעכיב
 ןבירשעג) "תיוז ןרקב/ ןָאטעילעפ רעניילק רעכעלגעט ַא ,עזרעב רעד
 קירבור ַא ,(ןייטשדלעפ ןושרג השמ -- השמ 'ר רבח-עיצקַאדער ןכרוד
 -- "טוקליה ןמ, ,טלעוו רעסיורג רעד ןופ ןכַאז עניילק --- "הבר ץרא לע;
 .מ רבח:עיצקַאדער ןכרוד טעברַאַאב ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןופ ווירב
 ,תבש ףיוא רָאמוה טייז ַא ,"םילס, םינָאדװעסּפ ןטימ .ץלָאהנערעב
 טימ "הריפצה, -- קירבור ַא ןוא ?םימכח יתפש/ ןעמָאנ ןרעטנוא
 ַא -- "וב לכ; ,ןרוטַאקירַאק ןוא ןעגנונעכייצ ,קירוצ רָאי קיצפופ
 זַא ,טליפעגּפָא ךיז טָאה סע .רענעייל יד טימ ךערּפשעג רעכעלטנכעוו
 ןעמוקלופרַאפ ןוא ןרעסעברַאפ וצ רעהפיוא ןָא ךיז טימַאב עיצקַאדער יד
 ןטנַאסערעטניא ןַא רענעײל םעד ןבעג ןוא ענובירט עשיערבעה יד
 טכעלטנפערַאפ זיא "הריפצה, ןופ ןרעמונ יד ןופ םענייא ןיא .לַאירעטַאמ
 -טפַאשלעזעג ןימ ַא --- ?תיטייחה העדה, קילַאיב .נ .ח ןופ דיל ַא ןרָאװעג

 זיא ןוא 1894 ןיא ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא סָאװ -- עירָאגעלַא עכעל
 ,וירב לטניב ַא טימ ןעמַאזוצ אפוג רעטכיד ןכרוד ןרָאװעג ןסעגרַאפ
 ןַא ןעועג זיא דיל סָאד .ןטנַאקַאב ַא ייב טרעגלַאװרַאפ ךיז טָאה סָאװ
 .אפוג ןקילַאיב רַאפ גנושַאררעביא

 אבמער קיזייא

 ןוא ןרָאװעג טרעסעבעגסיוא ךס ַא זיא טז עטשרע יד ךיוא
 ריפ סיואגנעל ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז תויתוא עסיורג טימ ּפעק-טּפיוה
 .ןעגנוריסַאּפ עכעלגעס עטסקיטכיװ יד ןגעוו ןטלַאּפש

 ןַאמטּפעה ףסוי -- ןופ ןענַאטשַאב זיא וויטקעלָאק-עיצקַאדער רעד
 -דלעפ .ג .מ ,(רַאטערקעס-עיצקַאדער) יקסוװַאשרַאװ ריקי ,(רָאטקַאדער)
 רעטכיד רעד ,ָאריּפש חנ ףסוי ,(השמ 'ר טסינָאטעילעפ רעד) ןייטש
 -רעכיב ךיוא ןוא רעדיל ןבירשעג טָאה רעכלעוו ,רענדושט ריאמ
 קייטּפַא ןַא ןופ רעמיטנגייא ןַא) קנַארפ םהרבא ,יקסווָאקַאר יבצ ,קיטירק
 -ַאשרַאװ הדוהי ,(םילס) ץלָאהנערעב .מ ,(טסילעװָאנ רעשיערבעה ַא ןוא
 .?םירוטה לעב;) תנפצ .א ןוא שלעזיימ השמ .קַאיװ

 גנומיטש עשיטסימיטּפָא

 "הריפצה, רעד ןיא

 תובהלתה ןוא םזימיטּפָא ןופ גנומיטש ַא סָאװ ,טינ רעדנּוװ ןייק זיא'ס
 ןופ ףוס םוצ ."הריפצה; ןופ עיצקַאדער ןיא ןשרעה ןביוהעגנָא טָאה
 טנַאקעג ךיז עיצקַאדער יד טָאה םויק ןטיינַאב ריא ןופ שדוח ןטשרע
 ךיז אפוג ייז ןבָאה שדוח ןטשרע ןופ ךשמב זַא ,רענעייל יד רַאפ ןעמיר
 ַא ןייז ןָאק גנוטַײצ עשיערבעה ַא ךיוא זַא ,םעד ןיא טגייצרעביא
 יז סָאװ רָאנ טינ סָאװ ,גנוטיצ עוויטַאמרָאפניא עקיטכיװ
 רעסיוועג ַא ןיא ךיוא טָאה רָאנ ,ןעגנוטייצ ערעדנַא ןופ ּפָא טינ טייטש
 -ינוא ןַא טימ תועידי רעמ קידנעבעג ,ייז רעביא טנַאהרעביױא יד סָאמ
 רָאנ ןבָאה סָאװ תועידי קידנצריק ןוא ,טרעװ ןכעלשטנעמ ,ןלַאסרעװ
 .רעטקַארַאכ ןלענָאיצַאסנעס ,ןקיטרָא ןַא

 ןיק ןייז טיב טעװ סָאד; זַא ,ןבעגעגוצ טָאה רָאטקַאדער רעד ןוא
 עשיערבעה יד זַא ,ןגָאז ןלעװ רַימ ביוא ײרעטלַאהסיורג ענעבירטעגרעביא
 תעב -- םויק רַיא ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש ןזיוורעד טָאה גנוטייצ
 ןַארַאפ ןענעז סָאװ ןעגנורעטש יד ןרָאװעג טקיטײזַאב טינ ךָאנ ןענעז סע
 טייג יז זַא -- בײהנָא ריא ןיא גנומענרעטנוא רעדעי ןופ געוו ןפיוא
 רענייש ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז ןָאק יז ןוא ,ךיז טלקיװטנַא ןוא סיורָאפ
 טייקנבעגעגרעביא ריא טימ ןעמַאזוצ סָאװ ,גנוטייצ רעטנכייצעגסיוא ןוא
 יד ןוא קַאמשעג ןטוג םעד ןטיהּפָא ךיוא יז טעוװ ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט םוצ
 רעטסוּפ ןופ ענובירט ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ טינ ךיז טעװ ןוא ,טייקנייר
 ."פיצַאסגעס רעקידנסיוטשּפָא ןוא שינעיירש

 -סגנופַאש יד .גָאט ןדעי טימ טרעסעברַאפ ךיז טָאה גנוטייצ יד
 ןענעז טכערעג ןוא רעמונ ןוא רעמונ ןדעי ןיא טליפעגּפָא ךיז טָאה דיירפ
 זיא'ס זַא ,רעמונ ןטסקיצפופ ןיא קידנרעלקרעד ןרָאטקַאדער יד ןעוועג
 זיא רעמונ ןטסקיצפופ ןוא ןטשרע ןשיװצ זַא ,קפס םוש ןייק ןַארַאפ טינ
 ןבָאה -- רעבירעד ןוא ,ןעגנורעסעבסיוא ןוא טירשרָאפ ןופ געוו ַא ןַארַאפ
 רעד ןייז ךיוא ַאזַא לפייווצ ןָא טעװ --- הנומא רעייז טקירדעגסיוא ייז
 קיטיונ זיא'ס סָאװ .רעמונ ןטסטרעדנוה ןוא ןטסקיצפופ ןשיװצ געוו
 ןוא ,רענעיײל יד ןוא רעביירש יד דצמ רעיודסיוא רעד רָאנ זיא םעד וצ
 .סנגרָאמוצ ףיוא ןענורעצ טרעוו סָאװ ,גָאט ןייא ףיוא תובהלתה ןייק טינ

 ןעיצוצנײרַא ןעגנואימַאב עריא ןיא ןעוועג ךישממ טָאה עיצקַאדער יד



 תומחלמ-טלעװ עדייב ןשיװצ ןליוּפ ןיא עסערפ עשיערבעה

 ןיא רעביירש עשיערבעה עלַא רעטעברַאטימ-"הריפצה ,, יד ןופ זיירק ןיא
 זַא ,זיא תמא רעד .הלוג רעד ןופ תוצופת יד ןיא ןוא לארשי-ץרא
 ,ווירב םענעּפָא ןַא ןופ רָאלק טרעוװ סָאד .ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה עלַא טינ
 ןטימ רערעל ַא רענייא "הריפצה, ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה סע סָאװ
 רע טביירש -- ןטַארעטיל עשיערבעה יד גערפ ךיא; .לָאבָאס .א ןעמָאנ
 ןוא םור רעייא טימ "הריפצה, יד ןרעכיײרַאב טינ ריא טלָאז סָאװרַאפ --
 ,רעשרָאפ ןוא רעביײרש עשידיי עסיורג יד ,ריא ? תוריצי עטוג
 עקינייוו יד ,רעדירב ערעייא קידנעעז טינ ןכַאמ ךיז ריא טלָאז סָאװרַאפ
 ןבָאה יז סָאװ ,טסַאל רערעװש רעד רעטנוא ןצפיז עכלעוו ,רעביירש
 יָאיצַאנ ערעזדנוא ? ןליוו ןעיירפ ןופ ןעלסקַא ערעייז ףיוא טגיײלעגפורַא
 ןוא ,לארשי-ץרא ןיא ייס ,םימכח ןוא רעביירש ערעזדנוא ,רעטכיד עלַאנ
 טלָאװ ייז ןופ רענייא רעדעי ןעוו ,עקירעמַא ןיא ןוא עּפָאריײא ןיא ייס
 -יערבעה רעד רַאפ תוריצי ערעייז ןופ ,שדוח ַא לָאמ ןייא וליפַא ,ןבעגעג
 רעמ גנוטייצ רעד ןבעגעגוצ ךָאד ייז ןטלָאװ ,הלוג רעד ןיא גנוטייצ רעש
 רעד טגיל סע זַא ,לשמל ,טלַאה ךיא .עציטש עלעירעטַאמ זיולב יװ
 ַא לָאמ ןייא ןעגנופַאש ענייז ןופ סעפע ןבעג וצ ןקילַאיב ףיוא בוח
 סָאװ .,ענובירט רעשיערבעה רעד רַאפ םישדה ייוצ רעדָא שדוח
 .ריא ןיא ךיז ןרעמַאלק עכלעוו ,ןטסיערבעה יד רַאפ גנוטסעפ ַא יװ זיא

 ערעזדנוא ןופ רעטיר רעד ךייא רַאפ ליּפשייב סלַא ןייז ןלָאז;
 רוטלוק רעזדנוא רַאפ רעפמעק יד ןוא ,ווָאלָאקָאס םוחנ 'ר רעביירש
 ןפורעגּפָא ךיז ףכית ןבָאה עכעלוו ,ןָאהט עשוהי ר"ד ןוא םיובנירג קחצי
 יד יװ גָאט םעד טניז ןוא .עיצקַאדער רעד ןופ גנודנעו רעד ףיוא
 טנָאמרעד ןלָאז .רעביירש עריא וצ יז ןרעהעג ןענישרעד זיא גנוטייצ
 ,לארשי-ץרא ןופ ןימינב 'ר ןוא שטיװָאנרעשט .ש ךיוא הבוטל ןרעוװ
 סָאװרַאפ ןוא .לָאמ וצ לָאמ ןופ גנוטייצ רעד ןיא ןעניישרעד עכלעוו
 .7? דובכ ןטשרע ריא "הריפצה, ןבעגּפָא םייב עטצעל יד ןייז ריא טלָאז

 רענעייל רעד ןעוועג זיא רעוו
 ? גנוטייצ רעשיערבעה רעד ןופ

 רעד רַאפ ןופ רענעייל-"הריפצה, יד ןופ ןבילברַאפ ןענעז עקינייוו
 יד ןופ רוד רעד ,ייברַאפ זיא סָאװ רוד רעד .המחלמ-טלעוו רעטשרע
 -בעה ןייז ןיא ןעניפעג טלָאװעג ותעשב טָאה רעכלעוװ ,םיליכשמ
 -ןוא ָאד .טלעוו רעד ןופ קעװַא זיא -- הלכשה רַאפ רוקמ ַא גנוטייצ רעשיער
 ,ּפיט-"רענעייל ןטלַא, ןופ ןשטנעמ לפייה ַא ןענופעג ךָאנ ךיז טָאה טרָאד
 ןנרמ,; ןייז טימ ָאלָאקָאס םוחנ ןוא ס'זח טקנעדעג ךָאנ ןבָאה סָאװ
 ןוא ,םיללכ-קודקד ןוא הצילמ ןיא ןעוועג סיורג זיא חוכ ןייז סָאװ ,"ןנברו
 רעשיערבעה רעד ןופ טייקנייש רעד טימ ןעוועג גנעתמ ךיז טָאה רעכלעוו
 טָאה ,(ןַאירָאלּפ) םירפא ןוז סווָאלָאקָאס םוחנ .גנוטייצ רעד ןיא ךַארּפש
 ןופ ןקורדנייא-עזייר יד "הריפצה, ןיא טכעלטנפערַאפ טייצ רענעי וצ
 ףיש רעד ףיוא זַא ,טלייצרעד טָאה רע ןוא עקירפַא-םורד ןיא רעטָאפ ןייז
 ַא ןעמוקעגנָא זיא ,עקירפַא-םורד ןייק ןָאדנָאל ןופ טריפעג ייז טָאה סָאװ
 ןופ קע ןיא לקניוו ןפרָאװרַאפ ַא סעּפע ןופ ָאידַאר ךרוד עמַארגעלעט
 טקישעג טָאה רעכלעוו ,דיי רעכייר ַא ןעוועג זיא סָאד .ירַאהַאלַאק רבדמ

 -רעטנוא טָאה ןוא ,"הריפצהפ ןופ רָאטקַאדער ,ווָאלָאקָאס םוחנ וצ הכרב ַא
 רעיירט ןוא רענעייל רעטלַא ןַא; -- עמַארגעלעט-סגנוסירגַאב יד ןבירשעג
 ןוא טלסיירטעגפיוא ןעוועג זיא ווָאלָאקָאס םוחנ ."הריפצה, ןופ טניירפ
 רבדמ ןיא טניירפ-"הריפצה, ןופ עמַארגעלעט יד טָא קידנעעז טרירעג
 ענעבעגעגרעביא ןופ ּפיט רערַאברעדנּוװ רעד טָא רעבָא .ירַאהַאלַאק
 1927---1926 רָאי ןופ ?הריפצה, .רבע םוצ טרעהעג ןיוש טָאה רענעייל
 רוד םעיינ ןפיוא טריטנעירָא ךיז סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןיוש טָאה
 -"תוברתא עשיערבעה יד ןופ רעליש יד ףיוא ,רענעייל-תירבע ןופ
 טנזיוט 17 טליײצעג טײצ רענעי וצ ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןליוּפ ןיא ןלוש

 ןילטייצ ןרהא

 ,טסילַאנרושז ןוא רעטכיד
 "הריפצה , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 יד ןופ םירבח רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא רעטנזיוט יד ףיוא ךיוא ,תושפנ
 תירב; זיב "ריעצה רמושה, ןופ .סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסינויצ
 זַא ,טביולגעג עיצקַאדער יד טָאה םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא ."רודלּפמורט
 .רענעייל עטלַא גונעג ןבילברַאפ ךָאנ ןענעז סע

 ןופ עיצקַאדער יד טָאה רענעיײל סעירָאגעטַאק ייווצ יד טָא ןשיװצ
 יד .קירטש ַא ףיוא טַאבָארקַא ןַא יװ ןרירוװַאל טזומעג "הריפצה;
 ןבָאה יײז עכלעוו ןיא ,רָאטקַאדער םוצ ווירב ןביירש ןגעלפ רענעייל
 טינ לָאז ןעמ טרעדָאפעג טָאה רענייא .ןעגנורעדָאפ ערעייז ןבױהעגסױרַא
 רָאנ ןכעלטנפערַאפ ןוא ךַאז רעקידעכָאװ ַא ןיא גנוטייצ יד ןעלדנַאוורַאפ
 רענעייל רעטייווצ ַא ;הדגא ןוא הכלה ןופ םישודיח ןוא םידיסח:ידוּפיס
 לָאז ןעמ טרעדָאפעג טָאה ,שטנעמ רעגנוי ןוא רענרעדָאמ ַא ,ןגעקַאד
 ןכעלטנפערַאפ ןוא "םש ילהאב תפי) ןופ טייקנייש רעד ןופ ןעגנערבניירַא
 זיא סָאװ ,רענעײל רעטירד ַא ;םיכשמה ןיא ןענַאמָאר עשיזיוצנַארפ
 ןעמ םשה-ןעמל ןטעבעג טָאה ,ןגנוי ןוא ןטלַא ןופ ץלעמשפיונוצ ַא ןעוועג
 ַא זיא'ס; ןוא גנושרָאפ ןוא עיפָאסָאליּפ ןגעוו םירמאמ רעמ ןבעג לָאז
 ַא .תוישעמ עשירַאנ ,עטסוּפ ףיוא ריּפַאּפ סָאד ןדנעוװשרַאפ וצ דָאש
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 -רַאפ וצ טרעדָאפעג טָאה ,רפס-תיב ַא ןופ טנעירוטיבַא ןַא ,רעטרעפ
 .ךָאװ ַא לָאמ ייווצ ןבעג יז ןוא טרָאּפס ןופ קירבור יד ןעלּפָאד

 סעירָאגעטַאק עדייב ןעמוקוצכָאנ טימַאב ךיז טָאה עיצקַאדער יד
 יד ןופ ייס ןטנענָאבַא ןעמוקַאב טעװ יז זַא גנונעפָאה רעד ןיא ,רענעייל
 ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה'ס רעבָא .עגנוי יד ןופ ייס ןוא םיליכשמ עטלַא
 ןַא ןיא טָאה ןָאהט עשוהי ר"ד .טשיטנַא טָאה רוד רעגנוי רעד זַא
 רעד; :ןןליפעג-סגנושיוטנַא ענייז לָאמ ןסיוועג ַא טקירדעגסיוא לקיטרַא
 זיא רשפא ,טסייוו רעװ ? רע זיא ּוװ -- ןטסיערבעה יד ןופ רוד רעגנוי
 -בעה; עצנַאג ןייז זיא רשפא רעדָא .ןרָאװעג ףייר טינ תמאב ךָאנ רע
 ןופ ןיז ןיא :ןעניז עדייב ןיא ,לעטשנָא ןַא יו רעמ טינ "טייקשיער
 ,טייקכַאלפ רעלַאמרָאנ רעד ןופ ןיז ןיא ןוא ײרעלּפַאלּפ רעכעלסילשסיוא
 -רעביא עריא ןופ תונקסמ עשיטקַארּפ ןייק ןעיצסױרַא טינ ןָאק עכלעוו
 ."תונומא ןוא ןעגנוגייצ

 עגנוי יד דצמ טייקיטליגכיילג רעד ןופ הביס עתמא יד זַא .ךעלגעמ
 טביולרעד טינ ייז טָאה רעכלעוו ,בצמ רעלעיסנַאניפ רעייז ןעוועג זיא
 .גנוטייצ עכעלגעט ַא ןרינָאבַא ףיוא שדוח ַא סיטָאלז עכעלטע ןבעגוצסיוא
 ןיז טָאה ךַארּפש עשיערבעה יד .תירבע וצ יירט ןעװעג ןענעז יײז
 צשיטסינויצ בור סָאד ייב ךַארּפש-סגנַאגמוא רעד ןיא טלדנַאװרַאפ ןיוש
 עיצַאזינַאגרָא ןוא דנַאברַאפ רעדעי ןוא ןלױּפ ןיא ןדנַאברַאפ-טנגוי
 ןיא ןטפירשטייצ ןוא ןלַאנרושז-שדוח ,ןעגנוטייצנכָאװ ןבעגעגסױרַא טָאה
 וצ ןטיײקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עכעלטנגוי יד רעבָא .תירבע
 -ימָאנָאקע רעד ןעוועג זיא ענרעזימ לייוו ,גנוטייצ עכעלגעט ַא ןפיוק
 תעירק יװ רעווש .ןליוּפ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ בצמ רעש
 ןייק טַאהעג טינ טָאה טנגוי עשידיי יד ןוא הסנרּפ יד ןעוועג זיא ףוס-םי
 ןַא ייב ןענעדרָאנײא ךיז רעדָא ןטסָאּפ ַא ןעמוקַאב וצ טכיזסיוא םוש
 זיא ,םָאלּפיד-טעטיסרעווינוא ןַא טימ וליפא ,דיי ןייא ןייק .טעברַא
 ןשיטָאטש רעדָא -סגנוריגער ַא ףיוא ןלױּפ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ
 ירעטנוא ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןענעז ןגייווצ-הסנרּפ עשידיי יד .טמַא
 -טנגוי עשידיי יד ןוא קיטילָאּפ-סגנוריגער רעד ךרוד ןרָאװעג טקַאהעג
 ַא ןרינָאבַא סָאד .סענעשעק עקידייל טימ ןעגנַאגעגמורַא ןענעז עכעל
 ןבָאה עקינייוו רעייז רָאנ סָאװ ,סוסקול ַא ןעוועג זיא גנוטייצ עכעלגעט
 .ןביולרעד ךיז טנָאקעג סָאד

 רעטנוזעג ַא טריטסיזקע ךָאנ טָאה םישדח עטשרע יד ןיא רעבָא
 גנונעפָאה ַא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאװ ,ןטנענָאבַא-"הריפצה, ןופ ןרעק
 .גנוטייצ רעד םורַא רעיומ עטקיטסעפַאב ַא ןייז ןלעװ ייז זַא ןצרַאה ןיא
 רעטרעדנוה יד ךיז טימ טלעטשעגרָאפ ןבָאה ןרעק ןטנוזעג םעד טָא
 ןעמַאזוצ סָאװ ,םינקסע רעטרעדנוה יד ןוא ןלוש עשיערבעה יד ןופ רערעל
 רעד ןופ ךָאי םעד לסקַא ערעייז ףיוא ןגָארטעג יז ןבָאה רערעל יד טימ
 ,הכולמ רעד ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעגסיױא טינ זיא סָאװ ,לוש רעשיערבעה
 עיירט דצמ ףליה רעד ןופ ןוא דומיל-רכש ןופ טריטסיזקע טָאה רָאנ
 רעד ןופ טרעדָאפעג ךיוא ןבָאה ןרעטלע ןוא רערעל יד .רעציטשרעטנוא
 רַאפ תודוקנ טימ עגַאליײב עלעיצעּפס ַא ןבעגסױרַא לָאז יז זַא ,עיצקַאדער
 .עכעלטנגוי ןוא רעדניק

 ."הריפצה, יד ןעײנַאב ןכָאנ םישדח יירד ,1927 רַאונַאי ןט-14 םעד

 אבמער קיזייא

 רעכלעוו ןיא העדומ ַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ גנוטייצ רעד ןיא זיא
 ןכָאװ עטשרע יד ןיא ןריזילַאער וצ טגָאזעגוצ טָאה עיצקַאדער יד
 ןוא רערעל רעטנזיוט יד ןופ שטנּוװ ןטרַאגעג םעד רָאי םעיינ ןופ
 עטרעסעברַאפ ַא ,"םידליל הריפצהא יד ןבעגעגסיורַא ןוא ןרעטלע
 .גנומיטשַאב ריא רַאפ עטסַאּפעגוצ ןוא

 זיא "הריפצהפ רעטיינַאב רעד ןופ רעמונ רעט סטרעדנוה רעד

 רָאטקַאדער רעד) .ה .י ןופ לקיטרַא ןלעיצעּפס ַא טימ ןרָאװעג טקרעמעגּפָא
 -נַאגרַאפ יד ןופ טכיזרעביא ןַא ןבעגעג טָאה רע ןכלעוו ןיא (ןַאמטפעה .י
 טקעלּפטנַא ,ןטייקירעװש עכעלגעט-גָאט יד ףיוא ןָא טזייוו רע .געט ענעג
 טקידנערַאפ רע ןוא ןסילוק יד רעטניה ךיז טוט סע סָאװ םעד ןופ סעּפע
 רעטיינַאב רעד ןופ רעמונ רעטסטרעדנוה רעד; :דייר-סגנונעפָאה טימ

 ךיז רַאפ טדער -- 1927 רַאונַאי ןט-27 םעד .ה .י טביירש --- 'הריפצה;

 ןטעברַא סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ ןפליהעג ןוא רעביירש ,זדנוא .ןיײלַא

 ןענעז סָאװ ,ןכַאז ייר עצנַאג ַא רע טנָאמרעד ,גָאט ןדעי ריא ןיא
 ןענעז עכלעוװ ,סעגר עקידיירפ עקינייװ יד :ןרעװ וצ ןסעגרַאפ לולע
 זיא גנוטייצ יד טניז ייברַאפ ןענעז סָאװ ,געט טרעדנוה יד ןיא ןעוועג
 סָאװ -- ליפ יװ ,יוא -- ןייּפ טימ תוסוכ ליפ יד ןוא ,ןרָאװעג טײנַאב
 -."ןעקנירטוצסיוא ןעגנּוװצעג ןעוועג ןענעז רימ

 גנולעטש עקידלקַאװ
 םיגיהנמ עשיטסינויצ יד ןופ

 ןבילברַאפ זיא סָאװ ,ןעגנוניישרעד עטסשילרעטסיוא יד ןופ ענייא
 ןופ טייקיטליגכיײלג יד זיא ,גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ךעלדנעטשרַאפמוא
 וצ ןוא גנוטייצ רעשיערבעה רעד וצ ןליוּפ ןיא םיגיהנמ עשיטסינויצ ךס ַא
 עטכעלש ַא ןעװעג זיא סָאד .גנוגעװַאב רעשיערבעה רעצנַאג רעד
 טָאה עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוריפנָא יד סָאװ ,גנוניישרעד
 טָאה ןוא ,טלעג ןעלמַאז טימ ןוא קיטילָאּפ טימ רָאנ ןבעגעגּפָא ךיז
 רעגרע ךָאנ רעבָא .טיײקיטעט רעלערוטלוק רַאפ טגרָאזעג טינ ללכב
 רעד .ללכב שיערבעה ןופ םעלבָארּפ םוצ גנואיצַאב ריא ןעוועג זיא
 ןעװעג זיא סָאװ ,רעקיגָאט-לופ רעד ,רפס-תיב רעשיערבעה רעצנַאג
 גנובעלפיוארעדיוו רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ גנוכיירגרעד עטסכעה יד
 תומחלמ ליפ ןליוּפ ןיא ןריפ וצ ןעגנוווצעג ןעוועג זיא ,הלוג רעד ןיא
 רעשילוּפ רעד טימ ןסיורד ןיא המחלמ ַא טַאהעג טָאה רע .םויק ןייז רַאפ
 עשיערבעה יד ןלײטרעד וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה עכלעוו ,גנוריגער
 עשידיי יד םגה ,ףליה עלעיסנַאניפ זיא סע עכלעוו ןטלַאטשנַא-סגנודליב
 לײט ַא תוחּפה לכל זַא ,פָאה וצ טַאהעג טכער ןבָאה רעלָאצ-רעייטש
 ךרוד ןרעװו טקעדעג טעװ ,רעדניק ערעייז רַאפ טעשזדוב-סגנודליב ןופ
 ךיוא המחלמ ַא טריפעג טָאה רפס-תיב רעשיערבעה רעד .גנוריגער רעד
 -ומָאק יד טימ ןוא "דנוב,, ןטימ סרעדנוזַאב ,רענגעק עכעלרעניא יד טימ
 זיא סָאד לייוו ,המחלמ עטרַאװרעדמוא ןַא טַאהעג ךיוא טָאה ןוא ,ןטסינ
 ךיז טָאה רעגַאל ןשיטסינויצ ןיא .קינייװעניא ןופ טניירפ דצמ ןעוועג
 ןיא ערעל ןגעק ןעוועג זיא סָאװ ,םינקסע עּפּורג ַא טריזילַאטסירקסיױוא
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 תומחלמ-טלעוו עדיײב ןשיוװצ ןליופ ןיא עסערפ עשיערבעה

 רעייז טַימ ןטסישידיי יד סָאװ גונעג טינ .טנעצָארּפ טרעדנוה ףיוא תירבע
 -ינַאגרָא-לוש עשידיי עלַארטנעצ) א"שיצ ךרוד טעדנירגעג ,ץענ-לוש
 ךָאנ יז ןבָאה ,רפס-תיב ןשיערבעה ןלופ םעד טפמעקַאב ןבָאה ,(עיצַאז
 -טכיררעטנוא רעשידיי רעד טימ ןלוש ןופ דנַאברַאפ ַא טעדנירגעג
 ,"טלוק-לוש, ןעמָאנ ןטימ ,לוכיבכ טסייג ןלַאנָאיצַאנ ַא ןיא .,ךַארּפש
 ,םינקסע עשיטסינויצ ןעוועג ןענעז רעציטשרעטנוא ןוא םיאבג ענייז סָאװ
 לייוו ."טנייה, ןַאגרָא ןשיטסינויצ ןכרוד ןרָאװעג טציטשעג ןענעז ןּוא
 סָאװ ,ןשטנעמ ןעוועג ןענעז םינקסע עשיטסינויצ יד ןופ ןעייר יד ןיא
 ןיא ןעוװעג ןענעז ךַארּפש-טכיררעטנוא סלַא תירבע טימ זיולב ןלוש
 ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד .םערטסקע ליפ וצ ןגיוא ערעיײיז
 ןוא תקולחמ עכעלרעניא ןַא ןדיימרַאפ וצ טימַאב ךיז טָאה ןלױּפ
 -ערבעה יד יבגל גנולעטש ערָאלק ןייק ןעמונעגנָא טינ יז טָאה רעבירעד
 ."תוברת, ןופ ןלוש עשי

 רעשיטסינויצ רעלעיציפָא רעד דצמ גנולעטש עקיטליגכיילג יד טָא
 טָאה ץענ ריא סָאװ ,לוש רעשיערבעה רעלופ רעד יבגל עיצַאזינַאגרָא
 ךיוא יו ,ןלושלטימ 12 .ןלוש-סקלָאפ טרעדנוה עכעלטע טלייצעג
 -רעדניק ץענ ַא טימ ,סניטסילבערפ ןוא רערעל רַאפ ןרַאנימעס עקינייא
 ןיוש ךיז טייצ רענעי וצ ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,תירבע ןיא רענטרעג
 עשילרעטסיוא ןַא -- רעדניק עשידיי טנזיוט קיצנַאװצ בורק טנרעלעג
 ריא ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיוא ךיז טָאה ,"ץנעוורעטניא-טינ, ןופ גנולעטש
 .גנוטייצ רעשיערבעה רעכעלגעט רעד וצ גנַאגוצ

 ץנערעפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ עשרַאװ ןיא זיא 1927 ץרעמ ןט-29 םעד
 יד ןוא ןלױּפ ןיא ןלוש עשיערבעה יד ןיא ןטעטימָאק-ןרעטלע יד ןופ
 סולשַאב ןייא ןיא .ןיילַא ךיז רַאפ ןדער ץנערעפנָאק רעד טָא ןופ ןסולשַאב
 -ןרעטלע .ד ןופ ןטַאגעלעד יד ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל יד; :טגָאזעג טרעוו
 רעד ןופ טרעװ ןלַאנָאיצַאנ ןסירג םעד קידנענעקרענָא ,ןטעטַימָאק
 ,ןעגנּווװצעג זיא ,"הריפצה; ,הלוג רעד ןיא גנוטייצ רעשיערבעה רעקיצניײא
 :עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא ,ןרעיױדַאב רַיא וצ
 עלערוטלוק ערעזדנוא ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןייטש וצ בייוהמ זיא עכלעוו

 רעד ןופ גנוריזַאב רעד תבוטל טעּברַא יד טקיסעלכַאנרַאפ ,םינינק
 טייקיטליגכיילג רעטולָאסבַא טימ ריא וצ ךיז טיצַאב ,גנוטייצ רעשיערבעה
 סעיציזָאּפ עטסקיטכיוו ערעזדנוא ןופ ענייא םעד ךרוד ּפָא טכַאװש ןוא
 -עפנָאק-ןרעטלע יד .המחלמ רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעלערוטלוק רעזדנוא ןיא
 ןריפסיוא לָאז יז עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ,םורַא ױזַא ,טפור ץנער
 עיצקַא רעשיגרענע ןַא וצ ןטערטוצ לָאז ןוא "הריפצה, יבגל בוה ריא
 ."גנוקיטסעפַאב ןוא םויק רַיא ןענערָאװַאב רַאּפ

 -ןרעטלע יד ןופ ץנערעפנָאק רעד ןופ סולשַאב רעטײװצ ַא
 טקעדעגפיוא טָאה ןוא "קַאז ןופ לֶא םעד ןגױצעגסיױרַאא טָאה ןטעטימָאק
 וצ גנוריפנָא רעשיטסיניצ רעד דצמ טיײקיטליגכײלג ןופ הכמ יד
 ןטַאגעלעד יד ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל יד, :ןלוש עשיערבעה עלופ יז
 זַא ,קיטיײװצרַאה טימ רעטנוא טכיירטש ןטעטימָאק-ןרעטלע יד ןופ
 טינ ןרירטסנָאמעד ללכב ןטסינויצ יד ןוא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד
 סָאװ ,גנוריסערעטניארַאפ ןיא לגנַאמ ךיוא רָאנ ,טײקיזָאלטַאט רָאנ
 .טייקיטעט-סגנודליב ןוא רעלערוטלוק רעשיערבעה רעד ןיא קיטיונ זיא

 גנוניישרעד רעד טָא ןופ תוביס יד ןופ ענייא זַא ,טלַאה ץנערעפנָאק יד
 יד דצמ גנולעטש רעטמיטשַאב ןוא רעטסעפ ַא ןיא לגנַאמ רעד זיא
 עלַארטנעצ יד ןופ טרעדָאפ יז ןוא ןלוש יד ןופ עגַארפ רעד ןיא ןטסינויצ
 ןלָאז ייז םיגיהנמ עשיטסינויצ יד ןופ ןוא סעיצוטיטסניא עשיטסינויצ

 ןרעלקרעד ןלָאז ןוא גנואיצַאב רעקיטליגכַײלג רעד טָא וצ ןכַאמ ףוס ַא
 ."רעטסומ םענעשטנּוװעג םעד ןלוש-"תוברת; יד ןיא רָאנ ןעעז יז זַא

 ַא ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה סולשַאב-טסעטָארּפ םעד טָא רעטניה
 ךיז ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןטסינויצ .טייקכעלקריוו עקירעיורט
 ר ק "המחלמ רעטלַאקא רעד ןיא טקילײטַאב טינ תמא ןַא סָאװ

 (אביקע) שמיוװַאבוקַאי .ל .א

 "הריפצה , ןופ דילגטימ-עיצקַאדער
 טַאלבנכָאװ םענופ רָאטקַאדער ןוא

 "ךרדב ,

 טָאטשטּפױה רעד ןופ םיגיהנמ עשיטסינויצ יד רעבָא ,לוש רעשיערבעה
 יד טָא לי .ליּפשיב רעטוג ןוא רעטסומ ַא יז רַאפ ןעוועג ןענעז
 רעיײטשרָאפ ןוא םירבח-טעטימָאק ,סרעציזרָאפ ןוא ןטנעדיזערּפ ,םיגיהנמ
 ןיא סעיצוטיטסניא ענעדישרַאפ ןיא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ
 ,גנואיצרעד עשיערבעה ןייק רעדניק ערעיײז ןבעגעג טינ ןבָאה ,דנַאל
 -סטכיררעטנוא סלַא שילױּפ טימ ןלוש ןיא ןענרעל טקישעג יז רָאנ
 זיא בצמ רעד טָא .םידומיל עשידיי ןופ ץמש ַא ןָא זייווליײט ,ךַארּפש
 יד ןופ טײקכַאװש רעלעירעטַאמ רעד רַאפ םרוג-בָאגונצ ַא ןעוועג
 -טעשזדוב טימ טלגנַארעג ךיז דימת ןבָאה עכלעוו ,ןלוש עשיערבעה
 ןברק רעטשרע רעד ןעוװעג זיא רערעל-שיערבעה רעד .ןטייקירעווש
 ןלוש יד ןופ טעשזדוב םעד ןריסנַאלַאב וצ טייקכעלגעממוא רעז ןופ
 ןרעװ טלָאצעגסױא טינ לָאמנייק םיא טגעלפ ןיול רעקיטשינ ןייז ןוא
 ןבָאה ןלוש-"תוברת, יד ןופ רערעל בור סָאד .ךיוה רעלופ רעד ןיא
 ךָאנ לָאמטּפָא ןוא ,רָאי ןיא םישדח 10 רַאפ רָאנ ןיול רעייז ןעמוקַאב
 שיערבעה ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל ענרעזימ יד ןוא .םעד ןופ רעקינייװ
 רעשיערבעה רעכעלגעט רעד ףיוא ןפורעגּפָא ךיוא ךיז ןבָאה רערעל
 ןטייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ טושּפ ןבָאה רערעל רעטרעדנוה .גנוטייצ
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 ךָאד ןענעז יז ןוא ,גנוטייצ רעד ףיוא טנעמַאנָאבַא ןרַאפ ןלָאצַאב וצ
 יז .גנוטייצ רעשיערבעה רעכעלגעט רעד ןופ םינוק-רקיע יד ןעוועג
 .ענובירט רעשיערבעה רעד ןופ ןעלנָא-רקיע רעד ןעוועג ןענעז

 ןליוּפ ןופ ןצענערג יד ץוחמ "הריפצה,

 סעציילּפ ענייז ףיוא ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ןשטנעמ עיירט לפייה סָאד

 רעד ןבעג וצ ידכ ,ןָאטעג ץלַא ךיוא טָאה ,גנוטייצ רעד ןופ לוע םעד

 ןצנַאג ןרַאפ גנוטייצ רעלַארטנעצ רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד "הריפצה;

 -סערָאק עריא טרילומיטס טָאה עיצקַאדער יד .הלוג רעד ןיא םוטנדיי

 יז ,עּפָארײא ןופ טעטשטּפױה יד ןיא רעטעברַאטימ ןוא ןטנעדנָאּפ
 ןוא רעדנעל ערעייז ןיא ןעגנוריסַאּפ יד ןגעוו רעמ סָאװ ןביירש ןלָאז
 טינ טעמכ זיא'ס ןוא .םיצוביק עשידיי עקיטרָאד יד ןופ ןבעל ןגעוװ
 ןכעלטנפערַאפ טינ לָאז סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ רעמונ ןייא ןייק ןעוועג
 .דנַאלסיוא ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק עריא ןופ םענייא ןופ ווירב ַא

 -טנגי עשיטסיניצ יד ןריסערעטניארַאפ וצ ןעגנואימַאב יד

 טינ ןענעז ,גנוטיצ רעד וצ יז ןרעטנענרעד ןוא ןעגנוגעװַאב

 ןעוועג ןענעז ,םַאנסיוא ןָא ,ןעגנוגעווַאב-טנגוי עשיצולח יד .ןעגנולעג

 ןוא גנואיצרעד ןוא גנואיושנָא-טלעוו רעייז ןיא ?שירטנעצָאניטסעלַאּפ,
 וו ,לארשי-ץרא ןופ גנוטייצ ַא טדערעג רעמ ןיוש טָאה טימעג רעייז וצ
 .דנַאל-ןיווװ ןקילייווטיײצ רעייז ןיא טניישרעד סָאװ ,תירבע ןיא גנוטייצ ַא
 רענעייל עריא רַאפ ןעגנערב וצ טימַאב קרַאטש ךיז טָאה "הריפצה,
 -גָאט ןייז ןגעוו ןלייצרעד ,לארשי-ץרא ןקידעבעל ןופ ןינע םעד

 ןעוועג טינ זיא'ס ןוא ,ןעגנוכיירגרעד ןוא ןשינעלגנַאר ,ןבעל ןכעלגעט

 ליפ ױזַא ןבעגעג טָאה סָאװ ,ןליוּפ ןיא גנוטייצ ,עשיטסינויצ ,עטייווצ ןייק

 גנוטייצ יד תויה ,רעבָא ."הריפצהא יו לארשי-ץרא ןגעװ לַאירעטַאמ
 ,ןליו ןטסעב ריא ייב ,טנָאקעג טינ יז טָאה ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא
 טלָאװעג יז ןבָאה סע סָאװ ,לארשייץרא ןופ רעפסָאמטַא יד ןבעג
 -יטרעס ןייק וצ ןעוועג הכוז טינ ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,םיצולח יד ןעמעטָא
 ןלױּפ ןייק ןעמוקנָא ןגעלפ ?רבד, ןופ ןרעמונ רעטרעדנוה .טַאקיפ
 גנוטייצ רעשיערבעה רעכעלגעט ַא ןופ רענעײל לָאצ יד תויה ןוא
 רעמונ-סגנוטייצ רעדעי טָאה ,עסיורג ןייק ןעוועג טינ ױזַא יצ ױזַא זיא
 ."הריפצה, ןופ ןטנענָאבַא לָאצ יד טרענעלקרַאפ לארשי-ץרא ןופ

 ןקעד וצ ןעגנואימַאב טכַאמעג טָאה "הריפצה; ןופ גנוריפנָא יד
 ,ןלוּפ ןופ ןצענערג יד ץוחמ גנוטייצ יד ןטײרּפשרַאפ ךרוד טיציפעד םעד
 ןעוװעג ןענעז סע ּוװ ,רעדנעל עשיטלַאב עטנעָאנ יד ןיא סרעדנוזַאב
 עדנזיורב רעבָא ,לָאצ רעייז ןיא ךס ןייק טינ תמא ןַא סָאװ ,םיצוביק עשידיי
 .ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןופ רענעק ןוא רפס-יעדוי ,טײקלַאנָאיצַאנ טימ
 ץענערג ריא לייוו ,ןעמוקוצנָא ךעלגעממוא ןעוועג זיא רעבָא עטיל ןייק
 -טלעוו עדייב ןשיװצ הפוקת רעד ןיא ןסָאלשעג ןעוועג זיא ןליוּפ טימ
 טלעטשעגנייא ןעוועג טינ ןענעז תונידמ עדייב ןשיוװצ תויה ,תומחלמ
 -טיל ערַאברעדנוװו ןוא עניילק סָאד .ןעגנואיצַאב עשיטַאמָאלּפיד ןייק
 ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ ןטינשעגּפָא קידנעטשלופ ןעוועג זיא םוטנדיי עשיו
 יד .ןיִהַא ןייגרעד טנָאקעג טינ "הריפצה, יד ךיוא טָאה רעבירעד ןוא

 אבמער קיזייא

 ןייק ,גרעברעבליז 'ה םעד ,חילש ןלעיצעּפס ַא טקישעג טָאה עיצקַאדער
 רעד רַאפ, עיצקַא-ןטנענָאבַא ןַא ןריזינַאגרָא וצ טרָאד ידכ .דנַאלטעל
 זַא גנונעפָאה רעד ןיא ,"הלוג רעד ןיא גנוטייצ רעשיערבעה רעקיצנייא
 רַאפ קרַאמ-ץַאזּפָא ןַא ןענעפע ןענָאק רשפא ןעמ טעװ געוומוא ַאזַא ףיוא
 .עטיל רעקידתונכש רעד ןיא ךיוא גנוטייצ רעד

 יד ןטלַאהוצניא גנערטשנָא רעטלפייווצרַאפ ַא ןעוועג זיא סָאד
 ןופ ןצנעדנַאּפסערָאק עקילָאצליפ יד ףיוא טקוקעג טינ לייוו ,גנוטייצ
 ןעװעג רקיעב גנוטייצ יד זיא ,עגיר ןיא רעטעברַאטימ-"הריפצה;
 עשידנַאלטעל יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןוא םוטנדיי ןשילױּפ ןופ ןַאגרָא רעד
 ַא ןעוועג יז זיא ,ןטסיערבעה עשיטַאנַאפ יד ייב וליפא ,רעניווונייא
 .גנוטייצ עדמערפ

 טנערוקנַאק רעקידנרידיצעד רעד
 גנוטייצ רעשיערבעה רעד ןופ

 ןעוו ,"הריפצה, רעטיינַאב רעד ןופ הפוקת-תישארב רעד ןיא ךיוא
 ,גנוטייצ רעד ןיא רעטעברַאטימ עליבַאטס לָאצ יד רעסערג ןעוועג זיא'ס
 -ניא ןבעג םייב ןרירוקנָאק טנָאקעג טינ גנוטייצ עשיערבעה יד טָאה
 ןענישרעד זיא סָאװ ,שידיי ןיא עסערּפ רעסיורג רעד טימ עיצַאמרָאפ
 ןעוועג גנוטייצ עשיערבעה יד זיא המכו המכ תחא לע .עשרַאװ ןיא
 רַאפ לגנַארעג ןכעלגעט-גָאט ןרעווש ריא תעב עיצַאמרָאפניא ןיא םערָא
 ןופ טייקיטכיוו יד קירעהעג יװ טצַאשעגּפָא טינ טָאה "הריפצה, .םויק
 רעפלעהטימ ענייז ןוא רָאטקַאדער רעד .עיצַאמרָאפניא רעטיירב ַא
 ןענעז סָאװ ,ןטייצ סוָאלָאקָאס ןופ ןפירגַאב טימ טכַארטעג ךָאנ ןבָאה
 ןופ רָאי ןטשרע םוצ לקיטרַא ןקידנרימוזער ַא ןיא .ייברַאפ גנַאל ןיוש
 ,1927 רעבָאטקָא ןט:17 ןופ רעמונ ןיא ,"הריפצה, ןופ ןעניישרעד
 סָאװ; :שוריפב רָאטקַאדער רעד טגָאז ,ח"פרת תוכוס דעומה-לוחד 'ה
 ליפ ַא ןעװעג ןעגנוטייצ ערעדנַא ןופ עיצַאמרָאפניא יד זיא תמא ןַא
 ןיא גנוטייצ יד ןגיילניירַא ןתעב רעבָא ,ערעסעב
 זיא'ס ."ןרעמונ עשיערבעה יד רעכייר ליפ ןענעז ,קנַארש-רעכיב
 יד ןטיה רענעײל יד ןגעלפ קירוצ תורוד עכעלטע טימ זַא ,תמא ןַא
 סָאװ ,ןכַאז יד לייוו ,רצוא ןרעייט ַא יװ קנַארש-רעכיב ןיא "הריפצה;
 טינ .הרות-סנבעל ַא ייז רַאפ ןעוועג ןענעז ,טקורדעג ןעוועג טרָאד ןענעז
 ַא יװ זיא ,גנוטייצ עכעלגעט ַא .רוד ןקיטציא ןיא ךַאז יד זיא יױזַא
 ךיז טקידנע גָאט רעד ןעוו .לרעטַאלפ-גנילירפ רעקידנדניוװשרַאפ
 ןקיטציא ןיא גנוטייצ ַא .טרעוו ןקידרעירפ ריא גנוטייצ יד טינ ןיוש טָאה
 רעקידנּפעשסיױא ריא טימ ,ןצנַאגניא טינ ביוא ,טרעוו ַא בור סָאד טָאה רוד
 ךעלעקניוו עלַא ןיא ןעגנירדניירַא ריֹא טימ ,עיצַאמרָאפניא רעטיירב ןוא
 ענעטלַאהַאבסיוא סָאד רעמ טקעלּפטנַא'ס רעוו ןוא ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ
 ןוא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןוא שטנעמ םענלצנייא ןופ לגנַארעג םעניא
 זיא רעטנכייצעגסיוא ץלַא ,קַאמשעג טימ רענעייל םעד סָאד טגנַאלרעד
 רעדָא טַאלבנכָאװ ַא יו ןעוועג גהונ טּפָא ךיז טָאה ןגעקַאד "הריפצה; .סָאד
 רעד ןעוו .ךעלגעט-גָאט קילעפוצ טניישרעד סָאװ ,טפירש-שדוח ַא
 ,ץלַא סָאד גנוטייצ רעשיערבעה רעד ןיא ןענופעג טלָאװ רענעייל



 תומחלמ-טלעוו עדײײב ןשיוװצ ןליופ ןיא עסערּפ עשיערבעּה

 ,ןכַארּפש ערעדנַא ףיוא ןעגנוטייצ יד ןיא טגנַאלרעד םיא טָאה ןעמ סָאװ
 רע טוט גנוטייצ עשיערבעה ַא קידנענעייל זַא ,טליפעג טינ טלָאװ ןוא
 ןיא לגנַאמ ןייז ןליפסיוא זומ רֶע לייו ,עיצקַאדער רעד טימ דסח
 לָאצ יד רשפא טלָאװ -- גנוטייצ עכעלבָאגוצ ַא ןפיוק ךרוד תועידי
 ַא ןריגַאדער סָאד רעבָא .ערעסערג ַא ןעוועג ?הריפצה, ןופ רענעייל
 בייחמ זיא ,עיצַאמרָאפניא ןוא תועידי טימ ךייר ןייז לָאז סָאװ ,גנוטייצ
 ערעסערג ליפ ַא ןוא ויטקעלָאק-רעטעברַא ןסיורג ַא ןופ גנוקיטפעשַאב יד
 טינ זיא ןליוּפ ןיא גנוטייצ עשיערבעה יד .עיציטסעווניא עלעיסנַאניפ
 זיא טעשזדוב ריא .קסע ןלעירעטַאמ ַא ןופ גנומענרעטנוא ןייק ןעוועג
 -ערגַאב ןעוועג ןענעז ןטייקכעלגעמ עריא .הליחתכל טצענערגַאב ןעוועג
 -ירפַאב יז זַא ,טגָאלקַאב ךיז דימת רענעייל יד ןבָאה רעבירעד ןוא טצענ
 .ןשינעפרעדַאב ערעייז טינ טקיד

 -עגסיוא ןוא טלקיװטנַא ךיז ,ןסקַאװעג עשרַאװ ןיא זיא ןשיווצניא
 ןרָאװעג טלעטשעג סיורָאפ ןופ זיא יז ןוא שידיי ןיא עסערּפ ַא טרעטיירב
 שידיי ןיא ןעגנוטייצ יד ךיוא תויה ןוא .עזַאב רעלעיצרעמָאק ַא ףיוא
 ןענעז'ס לייו ,ןטנערוקנָאק עכעלרעניא טימ ןפמעק טזומעג ןבָאה
 עשרַאװ ןיא 5--4--3) ,ךַארּפש רעד טָא ןיא ןעגנוטייצ עכעלטע ןעוועג
 עריא ןופ ןליוו םעד ןעמוקוצכָאנ טַימַאב ךיז גנוטייצ עדעי טָאה ,(אפוג
 ןרעסעברַאפ ךרוד רענעייל עיינ ןעיצוצ ןוא ןטלַאהנייא ייז ,רענעייל
 עטסעב יד ןריזיליבָאמ ךרוד ןוא טסניד-עיצַאמרָאפניא םעד רעהפיוא ןָא
 .תוחוכ עשירַארעטיל ןוא עשיטסיצילבוּפ

 עשיסקַאזדָאלגנַא ןיא סרעדנוזַאב ,ברעמ ןיא ןעמונעגנָא זיא'ס יװ טינ
 ןליוּפ ןופ ךעלטעטש עמערָא ןוא עקילָאצליפ יד ןיא ןגעלפ ,רעדנעל
 יד לייוו ,גנוטייצ ןייא ,םינכש בור יּפ לע ,ןשטנעמ עכעלטע ןרינָאבַא
 וליפא ןענעכער וצ ךיז ןעגנּוװצעג ןעוועג ןענעז ןסַאמ עשידיי עמערָא
 ,לטעטש ןיא ןעמוקנָא טגעלפ סָאװ .גנוטייצ עשידיי ַא .ןשָארג ַא טימ
 ןיײגרעבירַא טגעלפ רָאנ ,תיב-ינב יד ךרוד רָאנ טינ ןרָאװעג טנעיילעג זיא
 טנעקעג טינ ןבָאה ןליוּפ ןיא ןעיורפ עשידיי יד .םינכש יד וצ ךיוא
 ,גנוטייצ ַא ןענעייל וצ ןליוו רעייז ןקידירפַאב וצ ידכ ןוא תירבע ןייק
 ןייז ןוא שידיי ןיא גנוטייצ ַא ןרינָאבַא טזומעג תיבה-לעב רעד טָאה
 וצ טביולרעד טינ םיא ןלַאפ בור סָאד ןיא טָאה בצמ רעלעירעטַאמ
 "הריפצה, יד זיא תוביס יד טָא בילוצ .ןעגנוטייצ עכעלגעט ייווצ ןרִינָאבַא
 -יזרַאפ ךיז טנָאקעג טינ טָאה יז ןוא לזאזעל-ריעש רעד ןעװעג דימּת
 .םויק ןרעכיז ַא רַאפ ןטנענָאבַא ןופ םומינימ ןקיטיונ םעד ןרעכ

 -לעזעג ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה גנוטייצ עכעלגעט עשיערבעה יד
 ןופ גנואיצַאב ַא ןיא טקיטיונעג ךיוא ךיז טָאה יז .סעידיסבוס עכעלטפַאש
 ןשיטסינויצ ןופ רעריפנָא דצמ גנוריסערעטניארַאפ ןוא שינעדנעטשרַאפ
 ןופ ןטפַאשרעּפרעק עלעיציפָא יד דצמ גנואיצַאב עמערַאװ ַא .רוביצ
 -ענרעטנוא ןופ תועדומ ןעמוקַאב םייב ןפלָאהעג ךיוא ריא טלָאװ ,םוטנדיי
 עטלַא ןַא טריטסיזקע טָאה עשרַאװ ןיא .סעיצוטיטסניא ןוא ןעגנומ
 .?יקסווַאשרַאװ רעירוק; עיצידַארט רעגנַאל ַא טימ גנוטיײצגָאט עשיליוּפ
 ,"הריפצה. ןופ יו רענעלק ןעוועג זיא גנוטייצ רעד טָא ןופ שזַאריט רעד
 ןבילבעג זיא סָאװ ,גנוטייצ עוויטַאװרעסנָאק ַא ןעוועג זיא סָאד לייוו
 ,קירוצ רָאי טרעדנוה טַימ ןעניישרעד ריא ןופ גָאט ןיא יװ טרעווילגרַאפ

 עטינעג טַימ ,ןעגנוטַײצ עַײנ ליפ ןעמוקעגפיוא ןענעז דנַאל ןיא ןוא
 .רענעײל ןופ המשנ יד ןעגנַאפעג ןבָאה עכלעוו ,ןוװיטקעלָאק-סטעברַא
 ןבעגעג ןבָאה ,ןדיי ליפ ייז ןשיװצ ,רעניווװניײא רעװעשרַאװ יד רעבָא
 -החּפשמ ןגעוו סרעדנוזַאב ,תועדומ גנוטיײצ רעשילוּפ רעטלַא רעד טָא
 .טיוט ןוא ןטַאריײה ,ןטרובעג יװ ,ןטײהנגעלעגנָא-עכעלטפַאשלעזעג ןוא
 עשידיי לָאצ רעד ןופ לטסקיצנַאװצ ַא ןעמוקַאב טלָאװ ?"הריפצה; ןעוו
 יז טלָאװ ,גנוטייצ רעשיליוּפ רעטַײרּפשרַאפ-קינײװ רעד ןיא תועדומ
 .געט יד ןופ ףוס ןזיב דובכב ןריטסיזקע טנָאקעג

 -עגנייא טָאה "הריפצה, סָאװ לַאב ַא ףיוא ,1927 רעבמעווָאנ ןיא

 (םילעפ) ץלַאהנרעב השמ
 "הריפצה,, ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 ,יקסרעפ לאינד עקירעמַא ןופ רעביירש ןשיערבעה ןרַאפ טנדרָא

 -סױרַא רענדער בור סָאד ןענעז ,ןליוּפ ןיא טלייוועג ןַאד טָאה רעכלעוו

 ןוא םינקסע עשיטסינויצ יד ןגעק סעגַאלקנָא עפרַאש טימ ןטָארטעג

 רעד ןופ לגנַארעג ןרעווש םוצ קיטליגכיילג ךיז ןעיצַאב עכלעוו ,םיגיהנמ

 .גנוטייצ רעשיערבעה

 ןלױּפ ןיא דנַאברַאפ-"תוברת; ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל רעד ףיוא

 ןרָאװעג ןבױהעגסױרַא ?הריפצה, ןופ עגַארפ יד זיא ,(1927 רעבמעצעד)

 רעשיערבעה רעד ןגעװ טַארעפער ןייז ןיא .םענרַאפ ןלופ ריא ןיא

 ,ץנערעפנָאק רעד טָא ףיוא ןַאמטפעה .י ןטלַאהעג טָאה סע סָאװ ,עסערּפ

 -פיוא ,"ריט רענעפָא ןַא ןיא ןסירעגניירַא ךיז רענדער, רעד טָאה

 רעשיערבעה ַא ןופ טרעװ ןגעוו עיירטעג-תירבע להק םעד קידנהעלק

 הּפרח יד ןוא ,דובכ ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא רַאפ הלוג רעד ןיא גנוטייצ
 .רעװ ןסָאלשעג טעװ גנוטייצ יד בוא ,םוטנדיי ןצנַאג ןרַאפ

 ןעניישרעד תושפנ ףלא ח"נק טימ לארשי-ץרא םעניילק ןַיא ביוא,
 ןעוו ,1927 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד) ןעגנוטייצ עכעלגעט עשיערבעה יירד

 לפיוו ָאט ,('םויה ראוד; ןוא "?ץראה; ,"רבד; ןענישרעד ןענעז סע

 לארשי-תסנכ רעד ןעמוקפיוא ןפרַאד ןעגנוטייצ עשיערבעה עכעלגעט
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 זדנוא לָאז טלעװ עסיורג יד זַא טינ ןליוו רימ ביוא ,טלעוו רעד ףיוא
 ַא רַאפ סָאװ :עגַארּפ יד ןלעטש טעװ יז תעב ,םיפרוטמ רַאפ ןטלַאה
 ןשיוװצ ןופ תושפנ טנזיוט קיצפופ סָאװ ,סָאד זיא ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ
 ,לארשי-ץרא ןיא ןציז יז תעב ,גנוטייצ ןייא סיוא ןטלַאה קלָאפ ןשידיי
 ןיא גנוטייצ ןייא ןייק וליפא סױרַא טינ ןביג תושפנ ןָאילימ ןצפופ ןוא
 סָאד זיא ּוװ ןוא ,גנוטייצ ןייא קיטיונ זדנוא זיא תוחפה לכל .ץראל-ץוח
 רעד ןיא ?ןעניישרעד ןָאק גנוטייצ עשיערבעה ַא ּוװ ,טרָא עקיצנייא
 יֵזַא ןייז לָאז סָאװ ,ץוביק רעשידיי רעטייוצ ןייק ָאטשינ זיא הלוג
 רַאפ קידתוירחַא ױזַא ןייז לָאז סָאװ ,טרעקלעפַאב טכידעג ןוא סיורג
 יו ,עסערּפ ןוא רוטלוק רעשיערבעה רעד רַאפ ןוא עיצידַארט רעד
 ןופ עילָאּפָארטעמ רעד ןיא ,עשרַאװ ןיא ,ָאד .ןלוּפ ןיא ץוביק רעד
 ענובירט רעכעלגעט רעד רַאפ טרָא סָאד ןייז ףרַאד ,םוטנדיי ןשיעּפָאריײא
 ."תירבע ןיא

 ןּורּפ ןטירד ןופ ףוס רעד

 טעברַאעג טָאה טײקמערָא רעכעלרעדיוש ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא
 ןרָאּפשוצנײא ידכ .םויק ריא ןופ רָאי ייווצ עטצעל יד ןיא "הריפצה, יד
 דנַאברַאפ-"תוברת, ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה תואצוה-הריד ןיא
 ַא יװ גנוטייל ריא ןוא "הריפצה, ןופ עיצקַאדער יד טריפעגניירַא
 זיא עטמַאַאב יד ןופ רעמיצ ןייא .ָארויב ןייז ןיא ?רָאטַאקָאלבוס;
 יד ןוא ,הציחמ-ץלָאה רעניד ַא ךרוד ייוצ ףיוא ןרָאװעג טלייטעצ
 ןוא ןגנַאל ןופ .עיצקַאדער רעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא טפלעה
 ַא ןרָאװעג טלייטעגסיוא ךָאנ זיא רעמיצ-סטעברַא ןופ סַאּפ ןלָאמש
 זיא סָאד ןוא ,גנומיוצרַאפ רעכעלבָאגוצ ַא טימ לקניוו גנע ןוא לקנוט
 ןיא ,לקניוו ןיא .ןַאמטפעה ףסוי רָאטקַאדער ןופ "רעמיצ סָאד; ןעוועג
 ךעלגעט-גָאט טָאה ןוא רָאטקַאדער רעד טעברַאעג טָאה סע ןכלעװ
 לָאמניײק זיא ,הלוג רעד ןיא גנוטייצ עשיערבעה עקיצנייא יד טכַאמעג
 טָאה רע לייוװ ,לַארטש-טכיל רעכעלריטַאנ ןייק ןעגנורדעגניירַא טינ
 ןטכױלַאב טָאה לּפמעל שירטקעלע ןייא רָאנ ,רעטצנעפ ןייק טַאהעג טינ
 רעד טָאה גנוטייצ רעד ןופ גנוטייל רעד ךייש סָאװ .שינרעטצניפ יד
 ,ןילק ַא תושר ריא ןיא טלעטשעג "תוברת, ןופ טמַא רעלַארטנעצ
 -רעכיב ַא יװ טנידעג רעירפ טָאה סָאװ ,לרעמיצ גנע ןוא רעטצניפ
 ןוא עיצקַאדער רעד ןופ ץַאלּפ ןיוו רעד ןעוועג זיא סָאד .ןיזַאגַאמ
 ןכָאװ ,טכענ ןוא געט עגנַאל ןופ ךשמ ןיא "הריפצה; ןופ גנוריפנָא
 .םישדח ןוא

 טינ וליפא זיא'ס +װ רָאטקַאדער ןופ לקניוו ןגנע ןוא ןרעטצניפ ןיא
 טקעטשעגניײירַא לָאמנייא טָאה ,טסַאג ַא ןצעזוצקעװַא ּווװ טרָא ןייק ןעוועג
 ַא ןייז וצ סעיזנעטערּפ טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמרעגנוי ַא ּפָאק ןייז
 ענייז ןכעלטנפערַאפ לָאז ןעמ טרעדָאפעג טָאה רע ןוא "רעטכיד;
 ןרעװ טקורדעג טינ ןלעװ רעדיל ענייז ביוא זַא ,קידנעָארד ?רעדיל;
 ןוא רָאטקַאדער ןפיוא ,עיצקַאדער רעד ףיוא טַאטנעטַא ןַא ןכַאמ רע טעוו
 -עג טינ ןענעז "רעדיל; ענייז .ןעמונעגנעמַאװצ רעביירש עלַא ףיוא
 ןבילבעג ןענעז רעטעברַאטימ ןוא רָאטקַאדער רעד ,ןרָאװעג טקורד

 אבמער קיזייא

 עשירעיירטשעצ ַא ,גנובעלרעביא עקיצנייא יד ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,ןבעל
 -רַא ןופ םירוסי ןוא ןדייל ןופ הפוקת רעצנַאג רעד ןיא ,גנובעלרעביא
 .ןטלַאהסיוא טנָאקעג טינ רעמ ןיוש טָאה ןעמ זיב .וויטקעלָאק-רעטעב
 עכעלגעט עשיערבעה ַא ןליוּפ ןיא ןבעגוצסיורַא ווּירּפ רעטי רד רעד
 ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא לָאמ ןטירד םוצ .ןלַאפעגכרוד ךיוא זיא גנוטייצ
 :ענובירט עשיערבעה יד

 *הריפצה; ןופ קרּפ רעטצעל רעד

 םילשמ טלָאװעג טינ ןפוא םושב ןבָאה ןטסיערבעה עיירט יד
 ןדניװשרַאפ ןָאק ענובירט עשיערבעה עכעלגעט יד זַא ,קנַאדעג ןטימ ןייז
 זַא רַאבזָאלרעדמוא זיא'ס זַא ,טהנעטעג ןבָאה ייז .רעדנעל-הלוג יד ןופ
 ןיא ןרעװ טרעהעג טינ לָאז גנוטייצ רעשיערבעה ַא ןופ עמיטש יד
 ןעוועג זיא ױזַא ליײװ רָאנ טינ ,טײקטײרּפשעצ רעזדנוא ןופ רעדנעל יד
 טפינקעג זיא טפנוקוצ רעזדנוא סָאװ םעד בילוצ רקיעב רָאנ ,רבע ןיא
 זיא'ס ןוא ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד טימ ןדנוברַאפ ןוא
 רעשיערבעה ַא ןָא הלוג רעד ןופ ןבעל ןיא ייז רַאפ טלַאהנָא ןייק ָאטשינ
 ןזיב 1928 בײהנָא ןופ ,רָאי יירד רעביא ןופ ןגייווש ַא ךָאנ .גנוטייצ
 עטכישעג רעד ןיא קרּפ ַא ךָאנ ןרָאװעג טנפעעג זיא ,1921 ץרעמ ןטס5
 .קרּפ רעטצעל ריא -- לָאמסָאד ןוא "הריפצה, ןופ

 ,גנוטייצ עשיערבעה ַא ןבעגסױרַא ןיא הקספה ןופ רָאי יירד יד טָא
 יד .רעיורט ןוא החמש ןופ געט ,הדירי ןוא הילע ןופ געט ןעוועג ןענעז
 םינמיס ןוא ייברַאפ ןענעז לארשי-ץרא ןיא סיזירק ןשימָאנָאקע ןופ געט
 ןיא .טנָאזירָאה ןפיוא ןזייוַאב ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה גנורעסעברַאפ ַא ןופ
 עטרעטיירבעגסיוא יד ךיריצ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,1929 ,ט"פרת בָא
 רעד ףיא ןעגנונעפָאה עיינ ןעמוקעגפיוא ןענעז ריא טימ ןוא ,ץנעגַא
 -עגסיוא ןענעז רעטעּפש טייצ עצרוק ַא .לארשייץרא ןופ גנולקיװטנַא
 רעד טימ לארשי-ץרא ןיא רעבַארַא יד ןופ ןעמָארגָאּפ עיינ יד ןכָארב
 סייוו, ןטימ ּפעלק ערעווש יד ןעמוקעג ןענעז רעטעּפש .ןורבח ןיא הטיחש
 -יטלָאמעד רעד ,דלַאנָאדקעמ ןופ קיטילָאּפ רעד ןוא דליפסַאפ ןופ "ךוב
 יד טרעבָארעד טָאה גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד .רעימערּפ רעשיטירב רעק
 ןענעז סע ןוא הלוג רעד ןופ ןטײקטײרּפשעצ עלַא ןיא סַאג עשידיי
 טָאה עטכישעג יד .תוררועתה רעלַאנָאיצַאנ רעקיטכעמ ןופ געט ןעמוקעג
 סָאמ ירד לָאמנײא טימ רָאי יירד ענעי ןיא זדנוא ףיוא טזָאלעגּפָארַא
 ןעגנַאגעצ ךיז זיא רוביצ ןשידיי ןופ המשנ יד .שינרעטיב ןוא ההמש ןופ
 ןוחצנ ןופ טלבויעג טָאה .םירוסי ןיא טעשטרָאקעג ךיז ןוא תחנ ןיא
 ןגיוושעג טָאה גנוטייצ עשיערבעה יד ןוא .קיטייוו ןופ ןעירשעג ןוא

 "טיטעּפַאפ םעד טקעוװרעד יינספיוא טָאה תוררועתה עלַאנָאיצַאנ יד
 ,ןבדנ רעשידיי ַא רענייא .גנוטײצ רעשיערבעה רעכעלגעט ַא ףיוא
 סָאװ גנוקידײלַאב יד ןגָארטרַאפ טנָאקעג טינ טָאה ,טילַאש ןמלז 'ה
 טָאה רע ןוא ,הלוג רעד ןיא גנוטייצ עשיערבעה ןייק ָאטשינ זיא'ס
 בַאגסױא יד ןעיינַאב וצ ידכ ,גנילרעטש טנופ טנזיוט ייווצ ןבעגעג
 ונעג ןעװעג טינ זיא םוכס רעקילָאמנײא רעד טָא ."הריפצה; ןופ
 .טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאהסיוא יז ןוא גנוטייצ יד ןקיטסעפַאב וצ ידכ
 רעשיטסינויצ רעד טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא טריפעג ךיז ןבָאה ןַאד רעבָא
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 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ ןליוּפ ןיא עסערפ עשיערבעה

 ןענעז סע ןוא גנוטייצ רעד רַאפ עציטש ןגעוו ןַאדנַאל ןיא גנוטייל
 ץלַא סָאד .ןליוּפ ןיא ךיוא טלעג ןכיירגרעד וצ ןטכיזסיוא ןעמוקעגפיוא
 -סגנומעטָא; ןַא גנוטייל רעד ןוא עיצקַאדער רעד ןבעג טפרַאדעג טָאה
 .רוביצ םייב טלַאהנָא ןברעוורעד ךיז לָאז גנוטייצ יד ידכ ,?עזיוּפ

 רענעייל-תירבע להק ןיא ןעגנורעדנע יד

 רעד ןופ ףוס םעד טניז ייברַאפ ןענעז סָאװ ,רָאי ףלעווצ יד ןיא
 ןיא ןעגנורעדנע עסיורג ןעמוקעגרָאפ ןענעז ,המחלמ-טלעוו רעטשרע
 ,ןרָאװעג רענעלק טינ זיא לָאצ רעייז זַא ,ךעלגעמ .רענעייל-תירבע להק
 ןופ געט עשיטנַאמָאר יד ןיא .קַאמשעג רעייז טרעדנעעג ךיז טָאה'ס רעבָא
 ןעוועג רענעייל-תירבע להק רעד זיא וװָאלָאקָאס םוחנ ןופ "הריפצה,
 טָאה סָאװ ,תיבה-לעב רעטעדליבעג רעד .תויטנ ענייז ןיא טקיניײארַאפ
 יד טימ ןדנובעג ןעוװעג זיא ןוא אתוקניד-אסריג יד ןסעגרַאפ טינ ךָאנ
 תיבה-לעב רעד טָא -- עיצידַארט רעזעיגילער רעד וצ ןטפַאשקנעב
 ןלױּפ ןיא .רענעײל ןשיערבעה ןופ ּפיט רעכעלנייוועג רעד ןעוועג זיא
 גנוטייצגָאט עשיערבעה יד סָאװ ,םידיסח עגנוי יד ןעמוקעגוצ ןענעז
 רעדמערפ ןוא רעטירב רעד וצ ריט ענעפָא ןַא יז רַאפ ןעוועג זיא
 ,רענעייל עגנוי ןעוועג הפוקת רענעי ןיא ךיוא ןענעז תמא ןַא סָאװ .טלעוו
 טרעטייוורעד ייז ןבָאה ןעגנומיטש ןוא ןעגנואיױשנָא ענרעדָאמ ערעייז סָאװ
 גנוטייצ יד .קיניײװ ןעוועג ןענעז ייז רעבָא ,להק-רענעייל םעד טָא ןופ
 יד ,טיילעגנוי עשיליכשמ ןוא םיתב-ילעב להק םוצ טסַאּפעגוצ ךיז טָאה
 ."ךעלביטש, יד ןיא ןוא שרדמ-תיב ןיא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ םירוחב

 זיול זיא ,שידיי ןיא גנוטייצ עכעלגעט יד ןענישרעד זיא'ס ןעוו
 ןיא גנוטייצ יד .גנוטייצגָאט רעשיערבעה רעד ןופ עזַאב יד ןרָאװעג
 ןעוו ןוא .ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש יד ריא ןופ טביורעגוצ טָאה שידיי
 ןוא ןעמָארטש וצ רעקרַאטש ןביוהעגנָא טָאה ןבעל עשיטילָאּפ עיינ סָאד
 טָאה רָאנ ,עשיטערָאעט ַא זיולב ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה קיטסיצילבוּפ יד
 ןלַאפעג זיא ,עיצקַא ןוא םישעמ ןופ געװ םעד ןזיוו וצ טבערטשעג
 ןענעז סָאװ ,דייר יד לייוו .גנוטיצ רעשיערבעה רעד ןופ טרעװ רעד
 טרעהעג ןענעז ,גנוטייצגָאט רעשיערבעה רעד ןיא ןרָאװעג טגָאזעג
 גנוטייצ רעד ןופ רענעייל לָאצ יד תעב ,רעטנזיוט ךרוד רָאנ ןרָאװעג
 .רעטנזיוט רעקילדנעצ וצ ןעגנַאגרעד זיא שידיי ןיא

 לעטשנעמַאזוצ ןיא גנורעדנע יד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא ןעמעלַא םעד וצ
 רעטלע זיא תיבה-לעב רעשיליכשמ רעד .תירבע ןיא להק-רענעייל ןופ
 טניוװעגוצ ךיז ןוא תירבע םעיינ ןופ טרעטייוורעד ךיז טָאה ,ןרָאװעג
 "ךעלביטש,, יד ןופ םירוחב יד .ןכַארּפש ערעדנַא ןיא ןעגנוטייצ ןענעייל וצ
 רעייז ןיא גנוקידירפַאב ןענופעג רעדָא "הער תוברתל; סױרַא רעדָא ןענעז
 ךיוא זיא סָאװ ,לארשי-תדוגא ןופ גנוטייצ יד ,גנוטייצגָאט רענעגייא
 ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןופ ןָאפ יד .שידיי ןיא ןרָאװעג טקורדעג
 רעשיטסינויצ רעד ןיא הנחמ רעגנוי רעד וצ רעבירַא קידנעטשלופ זיא
 -מורט תירב; ,"ץולחה, ,"ריעצה רמושה, ןופ םירבח יד :גנוגעװַאב
 :"רודלּפ

 ,"הריפצה, יד ןעיײנַאב וצ רעדיוו ןסָאלשַאב ןבָאה םינקסע יד ןעוו ןוא

 -יפצה, יד ןדנעוו ןעמעוו וצ : ןעמעלבָארּפ ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז יז ןבָאה
 ,רענעייל עקידרעירפ יד ןופ ןטשער יד וצ ? ןסַאּפוצ ךיז ןעמעוו וצ ? "הר
 ןשיטסינויצ ןגנוי םוצ רעדָא םיּתביילעב עשיליכשמ יד ןופ להק םוצ
 עקיטרַאנדישרַאפ ןעוועג ןענעז תונחמ עדייב ןופ ןעגנורעדָאפ יד ? רוד
 ןוא .עדייב ןקידירפַאב וצ גנוטייצ ַא רַאפ ןעוװעג רעוװש זיא'ס ןוא
 תלוכיב ןעװעג טינ זיא הנחמ ןייא זַא ,טסּוװַאב ןעוועג ןיוש זיא'ס
 זיא סָאװ ,גנוטייצ ַא ןופ םויק ןרַאפ רענעייל לָאצ עקיטיונ יד ןלעטשוצוצ
 .ןעמָאנ ריא טרעוו

 ןרָאװעג ןכָארבעצ ךיוא ןענעז םעלבָארּפ ןקיזָאד םעד םורַא

 קַאיװַאשרַאװ הדוהי
 ,רעטכיד רעשיערבעה

 "הריפצה,, ןופ דילגטימ-עיצקַאדער

 ןרעטנוא ןוא ,גנוטייצ עשיערבעה ַא ןטלַאהוצנייא ןווּורּפ עטצעל יד
 ?ףטלעוו ייוצ, יד ןשיװצ עלקה-ףכ ןיא אפוג ךיז ןפרַאװ ןופ ןכייצ
 ערעייז ןוא "הריפצה, ןופ ןרָאטקַאדער יד ןבָאה ,םעיינ ןוא ןטלַא ןשיווצ
 -תירבע ןופ המשנ רעד רַאפ טכַאלש עטצעל יד טריפעג רעפלעה
 .הלוג רעד ןיא רענעייל

 ןסילש ןופ תוביס יד ןגעוו חוכיוו רעד
 טפנוקוצ רעד ףיוא ןטכיזסיוא יד ןוא גנוטייצ יד

 עסיורג ַא ןעװעג םרוג רעדיװ טָאה "הריפצהע יד ןסילש סָאד
 רעצנַאג רעד ףיוא םינקסע עשיערבעה להק ןשיװצ גנורעדורפיוא
 ןוא רעדנעל עלַא רעביא טײרּפשעגסיױא ךיז טָאה גנַאלקּפָא רעד .טלעוו
 טָאה גנוטייצ יד ןרידיווקיל ןופ הביס רעד ןגעוו חוכיוו רעטפַאהבעל ַא

 .עקירפַא-םורד זיב ביבא-לת ןופ ,קרָאי-וינ זיב עשרַאװ ןופ טריפעג ךיז
 טכעלטנפערַאפ ץכ ןויצךב טָאה שינעעשעג רעד ךָאנ ןכָאװ עכעלטע

 עטצעל יד; ןעמָאנ ןרעטנוא "טנייה, רעװעשרַאװ ןיא רמאמ ןסיורג ַא

 ,"םלועה, ןיא ךיוא ךָאנרעד ןוא ,"הלוג רעד ןיא גנוטייצגָאט עשיערבעה
577 
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 ג,עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא רעד
 רענערַאפרעד ַא יװ גנוניימ ןייז טקירדעגסיוא טָאה רע עכלעו ןיא
 ןריטסיזקע טינ ןָאק הלוג רעד ןיא גנוטייצ עשיערבעה ַא זַא ,שטנעמ

 .עציטש רעלעירעטַאמ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעקידנטײדַאב ַא ןָא

 תוחּפל ןופ עציטש ןיא ךיז טקיטיונ עשרַאװ ןיא גנוטייצ עשיערבעה ַא

 ןיא שיטסַאטנַאפ טציא זיא סָאװ םוכס ַא ,שדוח ַא רַאלָאד טנזױט

 -טסעפ ךיוא טָאה ץכ .צ.ב .םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ בצמ ןשימָאנָאקע

 יװ רעמ טינ ןכיירגרעד ןָאק ןליוּפ ןיא גנוטייצ עכעלגעט יד זַא ,טלעטשעג

 רעד רַאפ גונעג טינ זיא לָאצ ַאזַא ןוא ןטנענָאבַא עליבַאטס טנזיוט 4

 טָאה םעט םעד טָא בילוצ .ןטלַאהסיוא ןיילַא ךיז לָאז יז ידכ ,גנוטייצ

 .טַאלבנכָאװ ַא ןיא "הריפצה, ןעלדנַאװרַאפ וצ טגיילעגרָאפ רע

 ?הריפצה? יד ןרידיווקיל רַאפ ץכ .צ .ב ןופ "ןידה-קודיצ, רעד טָא

 ןוא ןטסילַאנרושז דצמ ןטסעטָארּפ ןופ עילַאװכ ַא ןפורעגסױרַא טָאה

 עקידתועט ַא זיא גנוצַאשּפָא ןייז זַא ,טהנעטעג ןבָאה עכלעוו ,רעביירש

 ןלעװ םינקסע עשיערבעה יד זַא ,םעד וצ ןריפרעד זיולב לולע זיא ןוא

 .ענובירט עשיערבעה עכעלגעט יד ןעײנַאב וצ ווּורּפ ןייק ןכַאמ טינ רעמ
 טָאה "הריפצה, ןופ םירבח-עיצקַאדער יד ןופ .,קַאיװַאשרַאװ הדוהי
 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע עכלעוו ןיא :ןעגנוגנידַאב יד טרעדלישעג
 ןביוהעגנָא טָאה "םויה, :"הריפצה, יד םיא ךָאנ ןוא "םויה, רעד ךיוא
 ךָאנ .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט ןעצ רעביא ןופ שזַאריט ַא ןיא ןעניישרעד וצ
 קיצפופ טימ ןלַאפעג רעפיוק ענייז ןופ לָאצ יד זיא םישדח-קינָאה ייווצ
 .ייברַאפ זיא תובהלתה ענעיורטש עשידיי שיּפיט יד .רעמ ןוא טנעצָארּפ
 סָאד .רענעייל עליבַאטס טנזיוט סקעז ןבילברַאפ ךָאנ ןענעז ןגעווטסעדנופ
 ןבָאה סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןוא רענעייל-תירבע עטלַא יד ןעוועג ןענעז
 ןיא טמוקלופרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ךיוא ןסָאלשעגנָא ייז וצ ךיז
 יד תויה ןוא ,"הילע, ןופ געט יד ןעװעג ןענעז סָאד לייו ,תירבע
 ךיוא זיא ,תירבע ןופ שינעטנעק יד טרעדָאפעג ןבָאה ןטמַא-עניטסעלַאּפ
 עסיוועג ַא ייברַאפ זיא'ס .תירבע ןענעק ףיוא שינעפרעדַאב יד ןגיטשעג
 -- ןרעמעד ןביוהעגנָא טָאה "הילע, רעסיורג רעד ןופ ןוז יד .טייצ
 רעטייוצ רעד ןופ .ןרָאװעג רענעלק רעדיוװ זיא רענעייל לָאצ יד ןוא
 טינ ןבָאה עכלעוו ,רעקעמשנייפ יד ןזָאלרַאפ גנוטייצ יד ןבָאה ,טייז
 ןעגנּוװצעג ןעוװעג זיא יז תויה ,גנוקידירפַאב ןייק ריא ןיא ןענופעג
 טָאה רעכלעוו ,טלעג ןיא לגנַאמ םעד תמחמ ,תוכיא ןיא ןריצודער וצ
 טקוקעג טינ ןוא .רעביירש עטסעב יד ןעיצוצ סָאד טכעלגעמרעד טינ
 לָאצ יד זיא ,געט עטסקירעױרט יד ןיא וליפא ,ןעמעלַא םעד ףיוא
 ,ןָארעּפ טנזױט יירד רעביא זיב ןעגנַאגרעד ?םויה, ןופ רענעייל
 רעשיערבעה ַא ןופ םויק םעד טרעכיזרַאפ סָאװ ,לָאצ ַאזַא וצ רמולכ
 ,(עידיסבוס רעכעלשדוח ַא טימ) ןעגנוגנידַאב עטסּוװַאב ןיא גנוטייצגָאט
 -יערבעה ַא רַאפ טרָא ןַא ןַארַאפ .טַאהעג קידנעטש יז טָאה "םויה; סָאװ

 ,/םלועה, ,"הלוגה תוצופתב ןורחאה ירבעה ימויה ןותעה, -- ץכ .צ .ב

 .1928 רבמבונ 9

 -- קאיבשרוו .י -
8, 

 רבוטקוא 19 -- "םלועה, .'ןילופב תירבעה תונותעה לע;

 אבמער קיזייא

 ןיא ,קַאיװַאשרַאװ הדוהי טקידנערַאפ -- ןלױּפ ןיא גנוטייצגָאט רעש
 -וצנייא יז קיטיונ זיא'ס רעבָא -- ץכ .צ .ב ןופ גנוניימ רעד וצ ץַאזנגעק
 םויק ריא ןענערָאװַאב וצ ידכ תודוסי עלעיסנַאניפ עטסעפ ףיוא ןטלַאה
 עגַארפ יד זיא קיטכיוו רעקינייו טינ ןוא .רָאי ןייא ףיוא תוחּפה לכל
 "הריפצה, טינ סָאװ ,גנוריפנָא רעשינעמכַאפ ןוא רעקירעהעג ַא ןופ
 .טַאהעג סָאד ןבָאה ?םויה, טינ ןוא

 רעד ןגעק ךיוא זיא ,ץיברוה .בא .ח ,רבח-עיצקַאדער רעטייווצ ַא
 -לַארטנעצ ןפיוא דלוש יד טפרַאװ רֹע רעבָא ,ץכ צ.ב ןופ גנוניימ
 -סיוא טינ ,םיא טיול ,טָאה רעכלעוו ,דנַאברַאפ-"תוברת, ןופ טעטימָאק
 ףיוא ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנוטכילפרַאפ עלעיסנַאניפ ענייז טריפעג
 .גנוטייצ רעד יבגל ךיז

 -טנגוי עשיצולח-שיערבעה יד ךיוא טקידלושַאב ץיברוה .בא .ח
 טינ; .תוירחא רעד ןופ לט ַא יז ףיוא טפרַאװ ןוא סעיצַאזינַאגרָא
 רעטמיטשַאב ַא טימ ןדנובעג ןעוועג ןענעז 'הריפצה, טינ ןוא 'םויה;
 פטכער ןופ ,גנַאלקּפָא רעשיטסינויצ רעדעי .טפַאשרעּפרעק רעשיטסינויצ
 סָאד ךיוא ןוא גנוצַאשּפָא עקיטכיר ןייז ןענופעג טָאה ,סקניל ןופ ןוא
 רעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד סָאמ רעטמיטשַאב ַא ןיא ןעוועג םרוג טָאה
 -רמושה; ןוא "ץולחה; ןופ רעערבעה עגנוי יד .גנוטייצ רעשיערבעה
 "הריפצה, ןוא "םויה; זַא ,תונעט טימ ןעמוקעג לָאמ ןדעי ןענעז ?ריעצה
 -יערבעה יד זַא ,טלָאװעג ןבָאה יז .ןעגנוטייצ עשיתיב-ילעב ליפוצ ןענעז
 "חיר, םוש ןיײק תויה ןוא .חיר רעייז טימ ןקעמש לָאז גנוטייצ עש
 עגנוי יד ןבָאה ,ןעגנוטייצ עטנָאמרעדנביױא עדייב יד ןיא ןעוועג טינ זיא
 ."יז טימ טריסערעטניא טינ ךיז ןוא ןזָאלרַאפ ירמגל ייז

 ײטרַאּפ-""תודחאתה, רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ,ןָאסניװעל םהרבא
 זַא ,ןבירשעג טָאה ןלוּפ ןיא (.ס .צ ןוא ןויצ-יריעצ ןופ גנוקינייארַאפ)
 ןיא גנוטײצ רעשיערבעה רעכעלגעט ַא רַאפ טרָא ןַא ןַארַאפ זיא'ס
 ןענעז סע רעבָא ,רענעײל לָאצ עדנגונעג ַא ןַארַאפ זיא'ס ןוא ןלױּפ
 ןופ םעט םוצ גנוטייצ יד ןסַאּפוצ .א :ןעגנוגנידַאברָאפ ייווצ קיטיונ
 .גנוריפנָא עלענָאיצַאזינַאגרָא עטנדרָאעג ַא .ב ,רוד ןגנוי

 רענייא ןוא םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ גיהנמ רעד ,םיובנירג קחצי ךיוא
 ןעמונעגלייטנָא טָאה ,עסערּפ רעשיערבעה רעד וצ עטסיירטעג יד ןופ
 ןופ לַאפכרוד ןרַאפ תוביס עדנגלָאפ סיוא טנכער רע ןוא חוכיוו ןיא
 להק רעד ןיוש ָאטשינ .א :עסערּפ רעכעלגעט רעשיערבעה רעד
 רעד ןופ ןענַיײשרעד ןבילוצ ,רעַײג שרדמ-תיב יד ןשיװצ ןופ רענעייל
 ךיז וצ ןגיוצעגוצ טָאה עכלעוו ,שידיי ןיא גנוטייצ רעשיסקָאדָאטרָא
 ,םוטנדיי ןשיסור ןופ קרַאמ םעד ןרילרַאפ סָאד .ב .רוביצ םעד טָא
 ללכ ןופ גנומערָארַאפ עשימָאנָאקע יד .ג .תושפנ ןָאילימ יירד רעביא
 רָאנ ,ריא ןופ טדיײל גנוטייצ עשיערבעה יד רָאנ טינ סָאװ ,רענעייל
 ליפ ןופ ןרָאװעג ןסױטשעגסױרַא זיא שידיי ןיא גנוטיײצ יד וליפא
 ןענעייל וצ טגיונעג רעמ ןענעז רעדניק יד ןוא יורפ יד תעב ,רעביטש
 ,טייקרעכיז ןייז טקירדעגסיוא ןגעווטסעדנופ טָאה םיובנירג .שיליוּפ
 טעוו יז רעבָא ,ןרעװ טײנַאב רעדיװ טעוװ גנוטייצגָאט עשיערבעה יד זַא
 ? ןבעל ןיא געוו ריא ןעניפעג טעוו יז יצ ,ןעמעלבָארּפ ערעווש רַאפ ןייטש
 ןטלַאהסוא טעװ יז יצ ?רוביצ םעיינ ןיא ןעלצרָאװ ןגָאלש טעװ יז יצ



 תומחלמ-טלעוװ עדייב ןשיװצ ןליופ ןיא עסערּפ עשיערבעה

 עדמערפ יד ןיא ןעגנוטייצגָאט עשידיי עקירעביא יד ןופ ץנערוקנָאק יד
 ריא ןעניפעג רשפא טעװ סָאװ ,עגַארפ עסיורג יד זיא סָאד ?ןכַארּפש
 העּפשה יד ןגייטש טעוו'ס ןעוו ,טפנוקוצ רעד ןיא רעפטנע ןוויטיזָאּפ
 .לארשי-ץרא ןיא ןפַאשעג טרעוװ עכלעוו ,רוטלוק רעשיערבעה רעד ןופ

 "הריפצה, ןעײנַאב וצ ןעגנוטיירגוצ יד

 טינ ןענעז ןעגנונעכערסיוא עשיטסימיסעּפ יד ףיוא טקוקעג טינ
 טָאה סע ."הריפצה, יד ןעיײנַאב וצ ןעגנואימַאב יד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא
 םעד ןוא ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא זיולב זיא יז ןסילש סָאד זַא ,ןעזעגסיוא
 ,גנוטייצ יד ןלעטשּפָא ןכָאנ םישדח עטלייצעג ,1929 רַאורבעפ ןט5
 יד .טיײנַאב טרעוו "הריפצה, זַא ,העידי ַא "םלועה, ןיא רימ ןעניפעג
 ןַא טריפעגכרוד טָאה ,"טנייה; רעד ,שידיי ןיא גנוטייצ עשיטסינויצ
 רעד ןיא עטקילײטַאב בור סָאד ןוא רענעיל עריא ןשיװצ עטעקנַא
 טרָא ןַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,גנוניימ רעייז טקירדעגסיוא ןבָאה עטעקנַא
 ןָאק ןעמ זַא ןוא ןליוּפ ןיא גנוטייצ רעכעלגעט רעשיערבעה ַא רַאפ
 .םויק ריא ןענערָאװַאב וצ ידכ .ןטנענָאבַא לָאצ עדנגונעג יד ןעניפעג
 ןפַאשעג ןבָאה ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ רערִיפנָא יד
 ןעמונעגנָא ןפרַאד עכלעוו טירש יד ןעלדנַאהַאב לָאז סָאװ ,טעטַימָאק ַא
 .גנוטייצ יד ןבעלפיוא רעדיוו ידכ ,ןרעוו

 טעטימָאק רעײנ ַא ענליוו ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ןשיוװצניא
 ןגעװ קנַאדעג םעד ןבױהעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,רעוט-רוטלוק ןופ
 ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ עשיערבעה ַא ענליוו ןיא ןפַאש ןוא לזמ ןווירּפ
 יד ןענערָאװ וצ ןצכ .צ.ב ןעגנוװצעג טָאה העידי יד טָא ."ןמזה;,
 ,עשרַאװ ביוא זַא ,ייז קידנזייוונָא ,טירש ןטלייאעגוצ ַא רַאפ רענליוו
 ןעוו רעבָא .ענליוו ןכש לכמ זיא -- ןלַאפעגכרוד זיא ,טָאטשטּפױה יד
 טינ טײג "הריפצה, יד ןעײנַאב סָאד זַא ,טרעהעג ןבָאה רענליו יד
 -ַאב ,קנַאדעג רעייז ףיוא ןעוועג רתוומ ייז ןבָאה ,גנונעדרָא-גָאט ןופ ּפָארַא
 טָאה טילַאש ןמלז ןבדנ רעד זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב ייז זיא'ס ןעוו סרעדנוז
 ."הריפצה; יד ןעיײנַאב וצ ךיז ףיוא ןעמונעג

 רעמ ליפ טרעידעג טָאה גנואיינַאב ריא ןגעוו ןתמו-אשמ רעד
 עיינ ןעמוקעגפיוא ןענעז סע לייוו .רעירפ טניימעג טָאה ןעמ יװ ,טייצ
 ןיא ןוא ,טדערעג טינ רעירפ ןעמ טָאה יײז ןגעװ סָאװ ,ןעמעלבָארּפ
 ןייז סָאװ ,חוכיו רעכעלטנפע ןַא ןכָארבעגסױא רעדיװ זיא טַאטלוזער
 םוצ ןוא עסערּפ רעקידלארשי-ץרא רעד וצ ךיוא ןעגנַאגרעד זיא גנַאלקּפָא
 טעדנעוועג ךיז ןבָאה "הריפצה, ןופ רעטעברַאטימ יד .ןָאדנָאל ןיא "םלועה;
 יד טרעלקעגפיוא ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא לַאירָאמעמ ַא טימ ןטַילַאש וצ
 ךיז ןופ קידנעמענּפָארַא ןוא ,גנוטייצ רעד ןופ הלּפמ רעד רַאפ תוביס
 ןפיוא ןפרָאװעג לַאפכרוד ןרַאפ דלוש עצנַאג יד יז ןבָאה תוירחא יד
 עצנַאג ןייז גנוטיצ רעד טעמדיוװעג טינ טָאה רעכלעוו ,רָאטקַאדער
 ןיא ךיוא טעברַאעג טייצ רעבלעז רעד וצ טָאה ןַאמטפעה .י) טייצ
 רעד וצ תוחוכ עקיטיונ עלַא ןגיוצעגוצ טינ טָאה רעכלעוו ,(?טנעמָאמ;
 יד .ןייז וצ רעהעג סע יװ עיצקנופ ןייז טריפעגסיוא טינ טָאה ןוא טעברַא
 םעיינ ַא ןעניפעג לָאז ןעמ ןטילַאש ןופ טרעדָאפעג ןבָאה רעטעברַאטימ

 רעקידלארשי-ץרא רעד ןיא ןרָאװעג טקורעגסױרַא זיא ןַאד .רָאטקַאדער
 רעד ןיא גנוטייצ רעשיערבעה ַא רַאפ רָאטקַאדער ןופ עגַארפ יד עסערּפ
 טָאה הלוג יד סָאװ ,שילרעטסיוא רעייז ןעוועג ךַאז יד זיא תמאב .הלוג
 -טנַא ןייק ןעניפעג טינ טרָאד ןָאק ןעמ זַא ,טקידיילעגסיוא ױזַא ךיז
 שטיווָאנרעשט .ש וצ טעדנעוועג ךיז טָאה ןעמ .רָאטקַאדער ןקידנכערּפש
 םיא טָאה ןעמ ןוא לארשי-ץרא ןיא טבעלעג ןַאד טָאה רעכלעוו ,(גופס)
 ןזָאלרַאפ וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע רעבָא עיצקַאדער יד טגיילעגרָאפ
 ַא יצ .ןעמוקעגפיוא ןַאד זיא קימעלַאּפ עשירַארעטיל ַא .דנַאל סָאד
 םינינע עכלעזַא ןיא ןריפוצפיוא ךיז טכער טָאה רעביירש רעשיערבעה

 קישטייװַאלַאס ןרהא רייד

 ,ןלױּפ ןיא גרוריכ רעטמירַאב
 "הריפצה,, ןופ רעציטשרעטנוא רעסייה

 שינעפרעדַאב עלַאנָאיצַאנ ַא ןַארַאפ זיא'ס תעב ,ןליוו ןוא היטנ ןייז טול
 ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןעװעג .הלוג רעד ןיא טמַא ןַא ףיוא ןײגוצסױרַא
 ןשטיווָאנרעשט ףיוא ןפרַאװנָא ןוא עיצַאזיליבָאמ-סגנַאװצ טרעדָאפעג
 רָאטקאדער-"הריפצה, ןופ טמַא םעד ןעמענרעביא לָאז רע בוח םעד
 שטיוװָאנרעשט זיא רעבָא םיצולּפ .עשרַאװ ןיא ןצעזַאב ךיז ןעמוק לָאז ןוא
 .ןברָאטשעג

 -ןטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןוא ייברַאפ ןענעז ןכָאװ ןוא געט
 טגיילעגרָאפ ןוא ןינע ןטימ טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה ןלױּפ ןיא ןייארַאפ
 :גנוטייצ רעטיינַאב רעד רַאפ ןרָאטקַאדער ייווצ רַאפ עיצַאנימָאנ יד
 טנכערעג ךיז טָאה טילַאש .שטיװָאבוקַאי .ל.א ןוא ןַאמטּפעה ףסוי
 טײנַאב ןענעז ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןוא ןייארַאפ ןופ גַאלשרָאּפ ןטימ
 טרינגיזער שטיװָאבוקַאי טָאה רעטעּפש טייצ עצרוק ַא ןרָאװעג
 ןוא .ןעניישרעד ןבױהעגנָא טָאה גנוטייצ יד רעדייא ךָאנ ,טמַא ןייז ןופ
 -ןב .טַאדידנַאק רעקיצניא רעד ןַאמטפעה .י ןבילברַאפ זיא רעדיו
 עשיערבעה יד ןופ הפיסא ןַא ןפורוצפיונוצ : טגיילעגרָאפ טָאה ץכ ןויצ

 .1931 ראורבפ 10 ,"םלועה, ,הלוגב תירבעה תונותעה לע -- ץכ .צ.ב }
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 ןוא וָאלָאקָאס םוחנ ריא וצ ןדַאלניא ןוא הלוג רעד ןיא רעביירש

 ןוא ,עּפָאריײא ןיא טלייוועג טייצ רענעי וצ טָאה רעכלעוו ,קילַאיב .נ .ח
 ךיז ןעמ לָאז ןליוּפ ןיא ןײארַאפ-ןטַארעטיל ןשיערבעה ןטימ ןעמַאזוצ
 .עיצקַאדער רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ ןגעוו ןטַארַאב

 ןעמונעג ךיוא טָאה ,ןַאמניילק .מ ,"םלועה, ןופ רָאטקַאדער רעד

 רוטַאדידנַאק יד טקידייטרַאפ טָאה רֹע ןוא חוכיוו םעד טָא ןיא טרָאװ ַא

 טגָאזעג טָאה -- עיצקַאדער רעד ןופ עגַארפ יד, .ןַאמטּפעה .י ןופ

 טזָאל יז ןוא ,גנוטייצ ַא רַאפ עגַארפ-רקיע יד טינ זיא -- ןַאמניילק

 ָאד זיא ץלַא .ץנערעפנָאק-רעביירש ַא ךרוד ןרידיצעד טינ ךיוא ךיז

 ןטייקיעפ ,ןטפַאשנגייא יד ןופ ,רעטקַארַאכ ןכעלנעזרעּפ ןופ קיגנעהּפָא

 ,עיצקַאדער רעכייר ַא ןופ בצמ רעלַאעדיא רעד .טעברַא רעד וצ תוריסמ ןוא

 גָאט ןקיטנייה םייב ןריזילַאער םוצ טינ זיא ,ןשטנעמ ליפ ןטעברַא סע ּוװ

 ףןבָאה רימ סָאװ ןקינײו םעד טימ ןענעגונַאב ךיז ףרַאד ןעמ ןוא

 דצמ תוירחא ןייז ןענעקרעד ןופ ןוא ןסיוועג ןופ ןינע ןַא זיא סָאד ןוא

 זיא'ס ןוא ,ןריגַאדער ןופ טסַאל יד ךיז ףיוא טמענ סָאװ ,רעביירש םעד

 אפוג רע תעב ,הליחתכל ןעגנולכיורטש םיא טלעטש ןעמ סָאװ הלווע ןַא

 טלָאװ גנוטייצ רעד ייס ןוא םיא ייס זַא ,ערעדנַא יו רעקינייװ טינ סייוו

 רעבָא ,רעטעברַאטימ ךס ַא ןבעגעג םיא טלָאװ ןעמ ןעוו רעסעב ליפ ןעוועג

 טגָארט רע סָאװ אשמ רערעװש רעד רַאפ עציײלּפ יד ןייא טגייב רע

 ,ןפלעה וצ םיא בייוחמ ןענעז רימ ןוא .ױזַא זומ רע לייוו --- ןיילַא

 ."םלועה; ןופ רָאטקַאדער רעד טקידנערַאפ -- "סנטייוורעד ןופ תוחּפל

 קסָאיק ןיא הריפצה,

 ףוס-ףוס ןוא ןתמו-אשמ רעד טרעיודעג טָאה טייצ רָאי ייווצ רעביא

 םעד ,"הריפצה; רעינ רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד ןענישרעד זיא

 טגָאמרַאפ רעמונ-סגנונעפערעד ןופ טייז עטשרע יד .1931 ץרעמ ןט'5

 עשוהי ר"ד ,םיובנירג קחצי ןופ ןעלקיטרַא שינעעשעג רעד טָא וצ

 יד .שטיווָאבוקעי .ל.א ןוא ןָאהט עשוהי ר"ד ,ןַאמטּפעה ףסוי ,בילטָאג

 טעברַאטימ עליבַאטס יד ןכיירגרעד וצ ןעוװעג חילצמ טָאה עיצקַאדער

 ןוא ,ןימינב 'ר ,ווָאלָאקָאס םוחנ ,יקסניטָאבַאשז באז ןופ גנוטייצ רעד ןיא
 ,גרעבנייוו .ז .צ ,ןַאמכיפ בקעי ,ןילטייצ ללה טגָאזעגוצ ןבָאה לייטנָא רעייז
 .לארשי-ץרא ןופ בור סָאד ,רעביירש ענעעזעגנָא ךָאנ ןוא אלרוב .י

 ןוא ןקורדנייא-עזייר ןופ עירעס ַא טכעלטנפערַאפ טָאה ווָאלָאקָאס םוחנ
 עליבַאטס יד ץוח .ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ןבירשעג טָאה יקסניטָאבַאשז
 -ידרעירפ רעד ןיא ןוא "טנייה, ןיא ךיוא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעגנולײטּפָא
 ,"טּפשמו קוח; גנולײטּפָא עיינ ַא ןרָאװעג טנפעעג זיא ,"הריפצה , רעק
 ויא עיצקַאדער יד .ןיקּפיל קחצי ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 -ישרעד זיא סע ןוא "םידליל הריפצה,, יד ןבעגוצסױרַא ןטָארטעגוצ ךיוא
 ַא ןופ .טרירטסוליא ןוא דוקינ טימ גנוטייצ ַא ,רעטסומ ַא יו רעמונ ַא ןענ
 אמגודל רעמונ רעד; זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד גנוטייצ רעד ןיא העדומ
 -טימ רימ ןלעוו בורקב ןוא ,תובהלתה ליפ טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא
 ןבעגעג טעװ סָאװ ,"?םידליל הריפצה, רעכעלטנכעוו ַא ןגעוו ןלייט
 ?ןטנענָאבַא יד רַאפ עימערּפ עטסיזמוא ןַא יו ןרעוו

 אבחמער קיזייא

 טינ סָאװ ,גנוטייצ רעד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגניײרַא זיא שודיח ַא ךָאנ
 ןעוועג זיא טייז עטשרע רעייז ּוװ ןעגנוטייצ ערעדנַא ןופ ךרד ןטיול
 טמיטשַאב ןעוועג "הריפצה; ןופ טייז עטשרע יד זיא --- סעיינ טעמדיוועג
 דנַאלסױא ןיא רעביירש יד ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק רַאפ ,ןעלקיטרַא רַאפ
 רעשיליוּפ רעסיוועג ַא ןופ ליּפשײיב ןטיױול ,ןענָאטעילעפ רַאפ ןוא
 .גנוריגער רעשילוּפ רעד ןופ ןַאגרָא רעד --- גנוטייצ

 זיא ,םעד רַאפ לָאמ ליפ ןָאטעג ןיוש סע טָאה יז יװ ,רעדיװ ןוא
 -גָאט ַא ןופ ןסַאּפ עלַאמרָאנ ףיוא ףױרַא טינ עיצקַאדער-סגנוטייצ יד
 ןבָאה סָאד יװ ןוא טלעװ רעד ףיוא ןעמונעגנָא זיא סָאד יװ ,גנוטייצ
 סרעדנוזַאב .דנַאלסיוא ןיא טניירפ ןוא רענעייל יד ריא ןופ טרַאװרעד
 ןעמ זַא ,קנַאדעג ןטימ ןייז םילשמ טנָאקעג טינ עיצקַאדער יד טָאה
 סָאװ ,גנוטייצ עשימַאניד ַא ןבעג וצ וּורּפ ַא ןכַאמ תוחּפה לכל ףרַאד
 ןיא ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ ,ּפיט םעיינ ןופ ןרעגַאב יד ןקידירפַאב לָאז
 .רָאטַאזילַאער ןשיצולח ןוא רעפמעק ןשיטסינויצ ןופ ּפיט םעד --- םוטנדיי

 ןביוהעגנָא רעדיו טָאה תולד רעד, ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה סע
 -רַאּפ עשיטסינויצ יד .גנוטייצ רעשיערבעה רעכעלגעט רעד ןיא *ןפייפ
 רעשיערבעה רעד רַאפ סערעטניא םוש ןייק ןזיװעגסױרַא טינ ןבָאה ןעייט
 רעטסנעלק רעד ןיא ןפלעה וצ ריא טימַאב טינ וליפא ךיז ןבָאה ןוא גנוטייצ
 "הריפצה, יד טרינימירקסיד ייז ןבָאה תועדומ ןבעג םייב וליפא .סָאמ
 ןט-29 ןופ ,רעמונ-קיטיירפ ןיא לקיטרַא ןַא .שידיי ןיא ןעגנוטייצ יד יבגל
 דצמ גנוטייצ רעד וצ גנואיצַאב רעד טָא ןגעוו תודע טגָאז ,1931 יַאמ
 :טרָאד ןענעייל רימ .ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ יד

 ךיז ןדנעו טניירפ עיירט עריא ןוא 'הריפצה, ןופ רענעייל ליפ;
 ,השעמ רעכעלדנעש רעד בילוצ גנורעטיברַאפ סיוא ןקירד ןוא זדנוא וצ
 -נוליײטּפָא ןוא סעיצקַארפ ערעייז עלַא ןיא ,עשרַאװ ןופ ןטסינויצ יד סָאװ
 ַא ןבעגעג הליהק רעד וצ ןלַאװ יד ןופ גָאט ןיא ןבָאה עכלעװ ,ןעג
 יד ןיא ייס ןוא עשידיי יד ןיא ייס ,ןעגנוטייצ יד ןיא תועדומ עסַאמ
 רעשיערבעה רעד ןופ דובכ ןיא ןעװעג לזלזמ ןבָאה ןוא ,עשיליוּפ
 ןיא העדומ ןייא וליפא ןבעג וצ בוח רעייז רַאפ ןטלַאהעג טינ ןוא גנוטייצ
 ....הריפצה;

 -לוזלז יד זַא ,ןײז הדומ רימ ןזומ הּפרח ןוא השוב רעזדנוא וצ
 ַא שיטקַאפ ןבָאה סע סָאװ ,ךַארּפש רעשיערבעה רעד יפלכ גנואיצַאב
 -רעד רעד ןגעוו זיולב ןדער עכלעוו ,םיסּפורטוּפא עלעיציפָא עריא לייט
 -לַאװ יד ןיא ייז ןקידיירּפ ןעמָאנ ריא ןיא סָאװ ןוא תירבע ןופ טייקנביוה
 זדנוא ייב יינ טינ זיא עכלעוו ,גנוניישרעד עכעלדנעש ַא זיא --- תופוקת
 סע .רקיע רעד ָאד זיא תועדומ יד ןופ ןינע רעד זיולב טינ .ןליוּפ ןיא
 יד רענעייל-תירבע יד ןליײצרעד וצ טייצ יד ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא
 טניז ,רָאי סקעז טניז טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ תורצ ןוא ןדייל יד ןופ השרכ
 יד ןעיײנַאב וצ וּורּפ ןטגַאװעג םעד טכַאמעג ןבָאה רימ ןעוו גָאט םעד
 עשיטסינויצ, יד ןופ גנואיצַאב יד ןוא ,עשרַאװ ןיא ענובירט עשיערבעה
 רַאפ תומחלמ ןוא ןשינעלגנַאר עריא ןיא גנוטייצ-תירבע רעד וצ "?ןזיירק
 וליפא טרירעג טינ ןבָאה םיסּפורטוּפַא עלעיציּפָא ערעזדנוא .םויק ריא
 -פיוא ןטָארטעגוצ רעדיוו ןענעז רימ ןעוו ,רעגניפ םעניילק רעייז טימ



 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןליוּפ ןיא עסערפ עשיערבעה

 טייוו רעייז ןעוועג ןענעז גנוטער ןוא ףליה ."הריפצה, יד יינספיוא ןבעלוצ
 ."ןויירק עקידנרידיצעד, ערעזדנוא דצמ

 זיא גנוטייצ רעד ןיא טריטסעוװניא טָאה טילַאש סָאװ ,עמוס יד
 ןעניפעג וצ טימַאב ךיז טסיזמוא טָאה גנוריפנָא יד .ןרָאװעג ןבעגעגסיוא
 ןופ חילש רעלעיצעּפס ַא .טיציפעד םעד ןקעד וצ ףיוא תורוקמ ערעדנַא
 סָאװ ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט-15 םוצ ןרָאװעג טקישעג זיא "הריפצה,
 ענייז רעבָא .ףליה ןטעב וצ ידכ ,1931 רעמוז לעזַאב ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 -עגנָא ךיז טָאה רע .ןטַאטלוזער םוש ןייק ןבעגעג טינ ןבָאה ןעגנואימַאב
 זיא רע ןעו ןוא ,ןריט ענעסָאלשרַאפ ןוא ןרעיוא עביוט ףיוא ןפָארט
 ןרָאװעג ןדײשטנַא זיא ,טנעה עקידייל טימ עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ
 ףיוא זיא 1931 טסוגיוא ןופ טפלעה רעד ןיא ."הריפצה: ןופ ןיד-רזג רעד
 גנוטייצגָאט רעשיערבעה רעד ןופ עמיטש יד ןרָאװעג ליטש קידנעטש
 .הלוג רעד ןיא

 ןעגנואימַאב יד ןרָאװעג טיינַאב טינ רעמ ןיוש ןענעז 1931 טניז
 סָאד .הלוג רעשיעּפָאריײא רעד ןיא גנוטיײצגָאט עשיערבעה ַא ןבעלוצפיוא
 יד ןיא ןענעז ,ןליוּפ ןיא רעביירש ןוא ןטסילַאנרושז עשיערבעה בור
 .ןצעזַאב וצ ָאד ךיז ידכ ,לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןרָאי רעקיסיירד
 "הריפצה, ןופ רָאטקַאדער רעד לארשייץרא ןייק ןעוװעג הלוע זיא'ס
 טריגַאדער רע טָאה 1933 רָאי ןופ קידנביוהנָא ןוא ,ןַאמטפעה ףסוי
 זיב ,"רקובה, ןוא ?םויה ראוד,) לארשי-ץרא ןיא ןעגנוטייצ עכעלגעט
 -ץרא ןייק ןעוועג הלוע זיא'ס .(ו"טשת רעטניוו ףוס ןברָאטשעג זיא רע
 רעד ,רעגניז םירפא ,"הריפצהא ןופ ףליהעג רעטסטלע רעד לארשי
 ריא זיב ןוא ןטייצ סווָאלָאקָאס ןופ ךָאנ גנוטייצ רעד ןופ רָאטקערָאק
 זיא סע .רעטלע ןפיט ןיא ןרָאװעג רטפנ ָאד זיא רע ןוא ,גָאט ןטצעל
 טָאה רעכלעוו ,שטיווָאבוקעי .ל.א רבח-עיצקַאדער רעד ןעװעג הלוע
 ןוא .טעברַא עשירַארעטיל ןייז ןעוועג ךישממ ןדיײשַאב ןוא קידתועינצ
 קחצי טקידנערַאפ קיטייצטכער טָאה םוטנדיי ןשילױּפ ןיא טייקיטעט ןייז
 .לארשי-ץרא ןיא השרּפ-סנבעל עיינ ַא טנפעעג ןוא םיובנירג

 ןופ רענעייל עיירט בור סָאד ןענעז קילגמוא ןסיורג רעזדנוא וצ ןוא
 ןוא ןרעמַאקיזַאג יד וצ האוש רעד תעב ןרָאװעג טריפעג "הריפצהע
 יײז טימ ןוא ,ןדיי עשיליוּפ ןָאילימ יירד .ןרעלטיה ןופ סעירָאטַאמערק
 ןענעז ,רעדנעל עשיעּפָארײא ערעדנַא יד ןופ רעדירב ןָאילימ יירד ךָאנ
 .ןפיוהרעטייש ןפיוא ןרָאװעג טכַארבעגפיורַא

 ,רעטעלבנכַאװ-ייוװצ ,רעטעלבנכַאװ
 ןטפירש-שדוח

 "יח רזמהש

 ןליוּפ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטייצ עשיערבעה עכעלגעט יד
 ןזיב המחלמ טלעװ רעטשרע רעד ןופ ףוס םעד טניז ןסיירעביא טימ

 יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד טקידירפַאב טינ ,קפס ןָא טָאה ,1931 רָאי

 עטגייווצרַאפ-טיירב ַא טלקיװטנַא ןבָאה עכלעוו ,ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ
 ןוא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעקינָאילימ-יירד רעד ןשיווצ טייקיטעט
 ענעגייא ןַא ןבעגסורַא ןביוהעגנָא טָאה ײטרַאּפ עשיטסינויצ עדעי טעמכ
 ,ךעלריטַאנ זיא סע .טפירש-שדוח רעדָא טַאלבנכָאװ-ייװצ ,טַאלבנכָאװ
 ,שידיי טדערעג טָאה טיהרעמ ריא סָאװ ,גנורעקלעפַאב ַא ןשיװצ זַא
 ןופ ךַארּפש רעד ןיא ןטפירשטייצ ןבעגעגסיורַא ןעײטרַאּפ יד ןבָאה
 ןבעגוצסיורַא קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טָאה בור סָאד רעבָא .ןסַאמ עשידִיי יד
 -גיײרַא ןפלָאהעג ייז ןבָאה םעד ךרוד ןוא תירבע ןיא ענובירט ַא ךיוא
 .ןליוּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןשיוװצ ךַארּפש עלַאנָאיצַאנ יד ןעגנערבוצ

 ליבַאטס ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ עטשרע יד
 יז טָאה גנוטייצ ריא ןוא "יחרזמה; ןעוועג זיא ,תירבע ןיא טַאלבנכָאװ
 ןביוהעגנָא טָאה טַאלבנכָאװ סָאד טָא ."יחרזמה?-- ןעמָאנ ריא טימ ןפורעג
 ןקידנערַאפ ןכָאנ ץרוק ,1919 ,ט"ערת רָאי ןופ רעטניוו ןיא ןעניישרעד
 יד .ןלױּפ ןקידנעטשבלעז ןופ םוקפיוא ןטימ ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד
 לשעה עשוהי ןוא ןײטשּפע-ןיװעל יול ,ןלױּפ ןיא "יחרזמה, ןופ רעדנירג
 ןוא טַאלבנכָאװ שיערבעה ַא ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב ןבָאה ,ןיײטשברַאפ
 ןעמענרעביא לָאז רע םיובנעסינ קחצי ברה םעד ןדַאלעגנייא ןבָאה ייז
 טכַאמעג טייצ עצנַאג יד רע טָאה דנַאנַאכָאנ רָאי ריפ ןוא ,עיצקַאדער יד
 םעד ןגעוו טלייצרעד אפוג רע .ועמשמכ וטושּפ ,טנעה ענעגייא יד טימ
 ןיב דנַאנַאכָאנ רָאי ריפ, :"ידלח ילע, רפס ןשיפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא
 עיצקַאדער רעד טָא ןיא ןעוועג טינ .'יחרזמה; ןופ רָאטקַאדער ןעוועג ךיא
 קינָארכ עקידיחרזמ ןוא עשיטסינויצ ,עשידיי יד וליפא .ףליהעג םוש ןייק
 םענייא ןדעי רַאפ ןבירשעג בָאה ןוא טריגַאדער ןילַא ךיא בָאה
 -עילעפ עניילק ןוא עסיורג ךיוא לָאמטּפָא ןוא ,ןעלקיטרַא עכעלטע רעמונ
 ןעמינָאדװעסּפ ענעדישרַאפ טימ טצונַאב ךיז טָאה םיובנעסינ ברה ."ןענָאט
 -ןב ,"ןקז ינויצ, :טימ ןבירשעגרעטנוא ךיז רע טָאה ןעמָאנ ןייז טימ ץוח
 .ערעדנַא ןוא יצרַא-ןב ,שיטּפ ןבא ,םנ ,ידוהי ,רקוסה ,םהרבא

 .רענַילק ַא רעײז ןעװעג זיא גנוטייצ רעד ןופ טעשזדוב רעד
 םייב ךָאנ ןעװעג טיײצ רענעי וצ זיא ןליוּפ ןיא ײטרַאּפ-"יחרזמ,, יד
 יד .ןסַאמ ןייק טרעבָארעד טינ ךָאנ טָאה ןוא גנודנירג ריא ןופ בײהנָא
 ידכ ,םירפוס-רכש ןייק ןלָאצַאב טנָאקעג טינ רעבירעד טָאה גנוטייצ
 .תוחוכ עלענָאיסעּפָארּפ גנוקיליײטַאבטימ ןוא טעברַא רעד וצ ןדַאלוצנייא
 יד ןופ עקינייא טעברַאעגטימ קיליוויירפ טרָאד ןבָאה ןגעווטסעדנופ
 רעכלעוו ,יקסנַאנזָאּפ .ש .א ר"ד : טייצ רענעי וצ ןליוּפ ןיא לארשי-ילודג
 ןיא סַאג עיקצַאמָאלט ףיוא עגָאגַאניס רעד ןיא בר-טּפיוה ןעוועג זיא
 טַאטוּפעד ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,יקסלַאוװָאק בייל ברה ,עשרַאװ
 לטעטש ןיא בר ןעוועג זיא רעכלעוו ,לאימע רודגיבא השמ ברה ,םייס ןיא
 ענייז ןיא ןוא ,עיגלעב ,ןּפרעװטנַא ןיא ךָאנרעד ןוא ,ןלױּפ ,עװעיַארג
 רענייא ןעוועג זיא לאימע ברה .ביבא-לת ןופ בר:טּפיױה ןרָאי טטצעל
 ןעלקיטרַא ענייז ןיא ןוא גנוגעווַאב-?יחרזמ, רעד ןופ ןגָאלָאעדיא יד ןופ
 ךיז ןבָאה טַאלבנכָאװ ןיא .געוו ריא ןזיװעגנָא רע טָאה טַאלבנכָאװ ןיא
 ןליוּפ ןיא וװָאשַאמָאט-ענּפיל ןופ טורב יולה לאומש 'ר טקילַײטַאב ךיוא
 .ענטוק ןופ קנורט הדוהי קחצי ברה ןוא

 ריא .טײקלענָאיסנעטערּפ ןָא ,טַאלבנכָאװ ןייש ַא ןעוועג זיא סָאד
 ןוא רעטושּפ ַא ליטס ריא ,ענייר ַא ןעװעג זיא ךַארּפש עשיערבעה



 -גכָאװ ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד .רענעייל-תירבע ןדעי רַאפ ךעלדנעטשרַאפ

 טָאה יד .םירבח:יײטרַאּפ יד ןשיווצ רָאנ ןעוװעג זיא טַאלב גנוטייצ
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 רעד .,"דיתעה; ןעוועג הכוז טָאה םימי-תוכירא ןוויטַאלער ַא וצ
 -ישרעד זיא רעכלעוו ,ןלוּפ ןיא דנַאברַאפ-"ץולחה; ןופ ןַאגרָא רעלעיציּפָא
 ַא יו טייצ עסיוועג ַא ,1937--1925 ןרָאי יד ןיא עשרַאװ ןיא ןענ
 טעדנירגעג זיא רע .טַאלבנכָאװ-ייוצ ַא יו לָאמטּפָא ןוא טַאלבנכָאװ
 ןטימ ןוא גנוגעװַאב רעשיצולח רעד ןופ גנוװשפיוא ןטימ ןרָאװעג
 ןבָאה גנוגעװַאב רעד טָא וצ .לארשי-ץרא ןייק הילע-ןסַאמ רעד ןופ בײהנָא
 ןופ לייט ַא סָאװ ,עכעלטנגוי עשידיי רעטנזיוט רעקילדנעצ טרעהעג
 ינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד ןיא םירבח ןעװעג ןענעז ייז
 ןייז טצענערגַאב טָאה לייט ַא ןוא (ריעצה-רמושה ,תודחאתה) סעיצַאז
 ךיז ןסילשנָא ךרוד הילע וצ ךיז קידנטיירג ,"ץולחה, םוצ טפַאשרבח
 -רעדנוה יד ןיא טײרּפשעצ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,םיצוביק-הרשכה יד וצ
 -ַאב ךיוא ןבָאה ייז .ןלױּפ ןופ רעפרעד ןוא ךעלטעטש יד רעביא רעט
 ,עיצַאזינַאגרָא רעד טָא ןופ ןדנַאברַאפ יד ןיא גנוטיירגוצ עקיטסייג ַא ןעמוק
 ןצנַאג ןיא לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא ןבולק טַאהעג טָאה עכלעוו
 ,הדירי ןוא הילע ןופ תופוקת טַאהעג טָאה "דיתעה, גנוטייצ יד .דנַאל
 םָארטש-הילע רעד ןעוו .לארשי-ץרא ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ בצמ ןטיול
 "ץולחה, ןופ ןעייר יד טרעטיירבעגסיוא ךיז ןבָאה ,טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה
 םוקנָא ןטימ רעבָא .גנוטייצ רעד ןופ שזַאריט רעד ןגיטשעג זיא'ס ןוא
 רעד ןופ בייהנָא ןטימ ןוא לארשייץרא ןיא סיזירק ןשימָאנָאקע ןופ
 ןשיצולח ןיא גנונַאּפש יד ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא ךיוא זיא ,?הדירי;
 גנוריסערעטניארַאפ יד ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא ךיוא זיא ןַאד ןוא רעגַאל
 ןיא טַאלבנכָאװ ַא ןופ טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,גנוטייצ רעד טימ
 -עװש עלעיסנַאניפ טימ טלגנַארעג ךיז טָאה ןוא טַאלבנכָאװ-ייוװצ ַא
 .ןטייקיר

 אבמער קיזיײא

 2 עלַא טקילײטַאב ךיז ןבָאה "דיתעה, ןיא
 פ ןעלקיטרַא ןעװעג ךיוא טרָאד ןענעז סע ןוא ,ןעגנומערטש עש
 ר ּפהא םוצ טנעָאנ שיגָאלָאעדיא ןעוועג ןענעז סָאװ ,םירבח-"תודחאתה;
 ערעטנעָאנ ,סטכער---ןויצ-ילעוּפ ןופ ךיוא יו ,לארשי-ץרא ןיא "ריעצה
 יד טרעדָאפעג טינ יײז ןבָאה ןלױּפ ןיא רעבָא) "הדובעה-תודחא, וצ
 -ידיי רעד רַאפ טנעמיטנעס ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה ןוא תירבע ןופ הרוכב
 .ןשטנעמ-"ריעצה-רמושה; ןופ ךיוא ןוא ,(ךַארּפש רעש

 -ץרא ןופ ןעמוקעג זיא "דיתעה, ןרַאפ לַאירעטַאמ בור סָאד
 עקידנעקנעד עטסעב יד טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענעז סע ּוװ ,לארשי
 ןיא ןענעז לָאמטּפָא .םזינויצ ןשיטסילַאיצָאס ןופ תוחוכ עקידנטעברַא ןוא
 רעכלעוו) ןָאסניליײב .מ ןופ ןעלקיטרַא יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ י"דיתעה;
 -עלעּפָאק .א ,יראנב .נ ,ירוד-ןב .פ ,("רבד; ןופ רָאטקַאדער ןעוועג זיא
 ןופ םירמאמ ךיוא יװ ,יקצעווָאּפיל ,יקסװַאלסַארב .י ,יקסרַאבז ,שטיוו
 .א.א בוטנב .מ ,ןזח .י םירבח-"ריעצה-רמושה, יד

 הילע וצ גנואיצרעד ףיוא טעטכירעג ןעוועג זיא גנוטייצ יד תויה
 "עג טינ טעמכ ?דיתעה; טָאה ,לארשי-ץרא ןיא ןבעל-ץוביק םוצ ןוא
 ןטכירַאב ץוח ,הלוג רעד ןיא ןבעל ןשידיי םעד ץַאלּפ םוש ןייק טעמדיוו
 -רעמוז ןגעוו ןוא ןצנערעפנָאק ענָאיַאר ןוא עשידָאװעיאװ ,עשידנַאל ןגעוו
 טלגיּפשעגּפָא טינ ללכב םיא ןיא ךיז טָאה סע .גנוגעוװַאב רעד ןופ סעיסעס
 ןייז יו ױזַא ןעװעג זיא "דיתעה, .הלוג רעד ןיא ןבעל עשידיי סָאד
 רעד וצ טינ ןוא (דנַאלמיײה ןיא) טפנוקוצ רעד וצ םינּפ ןטימ :ןעמָאנ
 ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו סעיצַאמרָאפניא ךיוא .(תולג ןיא) טרַאװנגעק
 ןופ קידנעײגסױרַא ,גנוטייצ רעד ןיא ןעוועג טינ ןענעז אפוג לארשי-ץרא
 עכעלגעט יד עלַא ןענעיײל גנוגפװַאב רעד ןופ םירבח יד זַא ,החנה רעד
 עשיפַארגעלעט טכַארבעג ךעלגעט-גָאט טָאה עכלעוו ,שידיי ןיא עסערּפ
 -ץרא ןיא בושי ןשידיי ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןגעוו תועידי
 -עלקפיוא רעד טעמדיוועג ןעוועג זיא לַאירעטַאמ רעצנַאג רעד .לארשי
 -רַא ןופ קיטַאמעלבָארּפ רעד ןוא ןעמעלבָארּפ עשיגָאלָאעדיא ןופ גנור
 ןרָאװעג ןבירשעג רעבירעד זיא ליפ .לארשי-ץרא ןיא רעגַאל-רעטעב
 -ץרא ןיא עיצַארעּפָאָאק-םוסנָאק רעד ןגעוװ ,הצובק רעד ןגעוו םיא ןיא
 יד טימ ןעגנואיצַאב יד ,קמע ןגעוו ,ןעמעלבָארּפ-ןדָאב ןגעוו ,לארשי
 -רעטעברַא רעד ןשיװצ בושי ןיא ןעגנואיצַאב עכעלרעניא יד ,רעבַארַא
 טָאה גנוטייצ יד .לג.ד.א רוביצ ןשיטסילַאיצָאס-טינ םעד ןוא גנומערטש
 נט לד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד הי טכַא ליפ טגיילעג

 ייטשנביל 8 היא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה סע .א"א יקרָאג
 א קיטעט ןעוועג הפוקת רענעי ןיא זיא רעכלעוו טוב רזעילא)
 רעד ןיא בצמ ןגעוו סעירעס-ןעלקיטרַא ןביירש טגעלפ ןוא ןילרעב
 .טלעוו רעד ףיוא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס

 סע ןוא גנוליטּפָא עשירַארעטיל ַא טַאהעג ךיוא טָאה ?דיתעה;
 ,יקסוועשטידרעב ףסוי-הכימ רַאפ ןרעמונ עצנַאג ןרָאװעג טעמדיוועג ןענעז
 -שיטסינויצ ערעדנַא ןוא ןָאדרָאג .ד .א ,רענערב .ח .י ,לחר ןירעטכיד רעד
 .לארשי-ץרא ןיא ןפַאשעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשיטסילַאיצָאס



 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ ןליפ ןיא עסערפ עשיערבעה

 -יא עכעלרעניא יד ןבהוצסיױרַא טינ טימַאב ךיז טָאה גנוטייצ יד
 ןעגנומערטש עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד ןשיווצ םיחוכיוו עשיגָאלָאעד
 ןוא "ריעצה-רמושה, ןופ ןשטנעמ יד ייס זַא ױזַא ,לארשי-ץרא ןיא
 טימעג ןטוג א טימ ענובירט רעד טָא ןופ טדערעג ןבָאה ןזיירק-י"אּפמ ייס
 קימעלָאּפ רַאפ גנוליײטּפָא עקיצנייא יד .קימעלָאּפ רעפרַאש ַא טימ טינ ןוא
 -ערטש עשיטסינויצ עשיטסילַאיצָאס-טינ יד וצ טעטכירעג ןעוועג זיא
 רעד ןגעק טעדנעװעג ןעוועג ןלייפ יד ןענעז סרעדנוזַאב ןוא ,ןעגנומ
 רעבָא .יקסניטָאבַאשז באז גיהנמ ריא ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינָאיזיװער
 ןייק טגיילעג טינ ןרָאטקַאדער יד ןבָאה לַאירעטַאמ ןופ הניחב רעד ןופ
 ,להק-רענעיײל ַא רַאפ טמיטשַאב זיא גנוטייצ יד זַא ,םעד ףיוא טכַא
 רעשיערבעה ןייז ןוא ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןיא תירבע טינ טדער סָאװ
 ,לַאירעטַאמ ןופ סרעדנוזַאב ,רערעווש ַא רעייז ןעוועג לָאמטפָא זיא ליטס
 "דיתעה , ןיא קיטסיצילבוּפ יד .דנַאל ןופ טקעריד ןעמוקעג זיא רעכלעוו
 ,ןעמענוצנָא זיא'ס ןוא טײקרָאלק טימ טנכייצעגסיוא ךיז דימת טינ טָאה
 סָאד סָאװ ,םעד וצ סָאמ רעקידנטײדַאב ַא ןיא ןעוועג םרוג טָאה סָאד זַא
 רעד וצ גוצַאב ןיא ,ןרָאװעג טײרּפשרַאפ דנגונעג טינ זיא טַאלבנכָאװ
 ךיוא .טלייצעג טָאה דנַאברַאפ-"ץולחה, רעד סָאװ ,םירבח לָאצ רעקיזיר
 רעד ןופ ןעמוקעג בור יפ לע ןענעז םירבח-"ץולחה; יד סָאװ ,טקַאפ רעד
 ןפיוק וצ טײקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ןוא ,טיײקמערָא-סקלָאפ
 ןופ ןטייקירעװש-טעשזדוב יד טרעסערגרַאפ רעמכָאנ טָאה ,גנוטייצ ַא
 ןכַאמ וצ ןעגנוווצעג ןעוועג טייצ וצ טייצ ןופ זיא עכלעוו ,גנוריפנָא רעד
 ,םיפינס יד ןעלדַאט ןוא ,לָאצּפָא ןיא עקילעטשרעטניה יד ןפרּווװרָאפ
 .גנוטייצ רעד רַאפ תובוח יד ןלָאצַאב וצ טליופעג ךיז ןבָאה סָאװ

 .1927 רָאי ןזיב ,דנַאנַאכָאנ רָאי ףלעווצ טריטסיזקע טָאה "דיתעה;

 "ריעצה רמושה;

 גנוטייצ עטשרע יד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1919 רַאונַאי ןיא
 ריא ."ץמאו קזח; ןעמָאנ ןטימ "ריעצה רמושה, עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ
 רעבָא .שידיי ןוא תירבע ןיא עגַאליײב ַא טימ ,שיליוּפ ןעוועג זיא ךַארּפש
 סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד טָא ןופ ץנערעפנָאק-סגנודנירג עשידנַאל יד
 טָאה ,1919 לירּפַא ,ט"ערת ןסינ שדוח ןיא שזדָאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 טָאה ןוא דוסי ריא יװ "רמושה, ןופ תורבידה-תרשע יד ןעמונעגנָא
 -ַאער סָאװ ,רעקינעי רעד רָאנ ןייז ןָאק רמוש ַא זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא
 תיחת ןופ קנַאדעג םעד ןבעל ןטַאוװירּפ ןכעלגעט-גָאט ןייז ןיא טריזיל
 זיא םעד טימ ךיילגוצ .ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןופ ןוא לארשי-ץרא
 תירבע יו רעטרע יד ףיוא ,שידִיי רַאפ טכער-הרוכב יד ןרָאװעג ןבעגעג
 .םירמוש יד ןופ ןבעל ןיא ןעגנורדעגניירַא טינ ךָאנ זיא

 -"ריעצה רמושה, יד זיב רָאי עכעלטע ייברַאפ רעבָא ןענעז סע
 עליבַאטס ריא ןבעגוצסיורא ןביוהעגנָא טָאה ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא
 רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד .ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןיא גנוטייצ
 ןוא ,/ריעצה רמושה, ןעמָאנ ןטימ גנוטייצנכָאװ-ייווצ רעשיערבעה
 זיא ,"ריעצה רמושה תורדתסה לש םירגובה ןותע; :ּפָאק-רעטנוא ןַא טימ
 ןַאגרָא רעד ןעוװעג זיא יז ןוא 1927 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןענישרעד
 -טלעוו רעד ןופ ךיוא רָאנ ,ןליוּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רָאנ טינ

 ןופ ןַאגרָא רעד ןעװעג זיא סָאד ."ריעצהזרמושה; ןופ גנוגעווַאב
 רעד ןופ ןרעמונ עטשרע יד .גנוריפנָא רעכעלטלעװלַא רעטסכעה רעד
 רעד ןיא .דנַאל ןיא :ןעגנולײטּפָא טַאהעג ןבָאה גנוטייצנכָאװ-ליוװצ
 רעד ןיא ןוא ,ךוב ןוא גנוטייצ ,תוצופת יד ןופ ןעגנַאלקּפָא ,גנוגעווַאב
 רעטנוא ןענישרעד זיא גנוטייצ יד .(קיטירק-רוטַארעטיל) הריצי ןופ טלעוו
 הדוהי ןעמוקעג זיא םיא ךָאנ .בוטנב יכדרמ ןופ עיצקַאדער רעד
 .הירול יבצ --- רעטעּפש ןוא ףלעהטָאג

 רעייז ןעניפעג ןשינעלקַאװ עשירעיצרעד ןוא עשיגָאלָאעדיא יד
 ןיא זיא ביײהנָא ןופ ןיוש .גנוטייצ רעד ןופ ןרעמונ עלַא ןיא קורדסיוא

 ףלעהטַאג הדוהי

 עשייערבעה ןופ רָאטקַאדער

 -טנגוי רעד ןופ ןטפירשטייצ

 -- רעטעּפש ,גנוגעווַאב

 "רבד,, ןופ רָאטקַאדער

 -יטַארקָאמעד-שיטסילַאיצָאס רעד ןשיװצ חוכיוו ַא ןרָאװעג טריפעג ריא
 ,ףלעהטָאג הדוהי ךרוד ןרָאװעג טקירדעגסיוא זיא עכלעוו ,ץנעדנעט רעש
 ַא טריטנעזערּפער טָאה רעכלעוו ,(ןרוא) ןײטשנערָא יכדרמ ןשיוװצ ןוא
 .רוטַאטקיד עשיטסינומָאק יד טקידייטרַאפ טָאה ןוא עיניל עקניל

 -רֶא עטסטנעגילעטניא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא "ריעצה רמושה,
 ןיא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןופ ןטפירשטייצ עלַא ןשיװצ ןופ ןענַאג
 טריגַאער ןוא ןעמעלבָארּפ-טלעוו טלדנַאהַאב טיירב טָאה רע .הלוג רעד

 רעשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ רעד ןופ עינשזוק רעד ןיא שודיח ןדעי ףיוא
 ףרעמונ עלעיצעּפס ןכעלטנפערַאפ רע טגעלפ טייצ-וצ-טייצ ןופ .הבשחמ
 ןופ ןעגנומערטש יד ןגעוו ,סעיצַארטסוליא ןוא ןלַאירעטַאמ טימ לופ
 -סקלָאפ ,רוטּפלוקס ,ײרעלָאמ ,רעטַאעט ןגעוו רעדָא גנואיצרעד רעיינ רעד
 .לג.ד.א ץנעט

 יבצ ןבעגעגרעביא טָאה ץנערעפנָאק-טלעװ רעטירד רעד ףיוא
 -ייוצ רעד ןופ ץנעטסיזקע רעקירָאי-ריפ רעד ןגעוו ןובשחו-ןיד ַא הירול
 .גנוטייצנכָאװ

 טָאה -- טגָאזעג רע טָאה --- !ריעצה-רמושה; גנוטייצנכָאוו-ייווצ יד,
 שינעפרעדַאב רעקיטכיווסנבעל ןוא רעליבַאטס ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז
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 גנודניברַאפ רעטסקיטכיוװ רעד ןיא ךיוא יװ ,גנוגעװַאב-טלעוו רעד ןופ
 רעד ךָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא יז .סעיצַאזינַאגרָא-דנַאל יד ןשיװצ
 טרעלקעגפיוא זיא'ס יװ םעדכָאנ ,1927 רָאי ןיא ,ץנערעפנָאק רעטייווצ
 גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא ןעז ןליוו רימ זַא ,טייקידנעווטיונ יד ןרָאװעג
 ,רעגייטש ,רעטקַארַאכ ןופ הניחב רעד ןופ שינעגָאמָאה ,עיצַאזינַאגרָא ןייא
 ןצנעדנעט-עיצַאזילַאער יד רַאפ ןוא ,טלַאהניא ןוא ןעמרָאפ-סגנואיצרעד
 -טלעוו יד יו רישכמ רעקידנגָאזװצ רעמ ןייק ָאטשינ זיא -- דנַאל ןיא
 -עגניירַא רָאנ טינ זיא ,רָאי ריפ טריטסיזקע עכלעוו ,גנוטייצ יד .גנוטייצ
 -רַאפ יד ןיא ןוא גנוגעוװַאב רעזדנוא ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא ןעגנורד
 ַא ןוא טכער-רעגריב ןברָאװרעד ךיוא ךיז טָאה רָאנ ,רעדנעל עטסנפרָאװ
 .גנוגעוװַאב-טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טקנוּפ-סטלַאהנָא ןטסעפ רעייז

 תהי
 טי עק

 , ---ד -דח אדוי

 קני יש יא י

 היה | רובושה-
 טאפ 2 '+ עצה רמושה.תודדתסה לשש םידלוכה וע

 מת ה:הווטס עהסאוא טעממאטטנטפעוש ,ן5 06 םתאזסאאא ןַצ

 : : ריעצה יעצה ןיולחה
 ,םעלבָארּפ לעוטקַא ןייא ןיק טעמכ ןעוועג טינ זיא ,שיטקַאפ;

 -- גנוטייצ רעד ןופ ןטייז יד ףיוא ןרָאװעג טרעלקעגפיוא טינ זיא סָאװ
 -רעטעברַא ןופ לעטשנעמַאוצ רעד .טכירַאב רעלעיציפָא רעד טגָאז
 .הילע רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ טשיוטעג ךיז טָאה ריא ןיא וויטקעלָאק
 רעד טימ גנוגעווַאב רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גנורעדנע יד
 גנוטייצ רעד ןופ טלַאטשעג יד ןטימעגסיוא טינ ךיוא טָאה ,הילע
 -טנייה רעבָא .גנולסיירטפיוא רערעווש ַא ןָא טינ ייברַאפ זיא יז ןוא
 רעגנוי ַא ענובירט רעכעלטפַאשלעזעג רעד ףיוא ףױרַא טגייטש גָאט-וצ
 -רעירפ ןופ ּפָא טינ טייטש סָאװ ,ָאוװינ-הבשחמ ןוא ץנעטָאּפ ַא טימ רוד
 ."רוד ןקיד

 רעקיטירק יד טכערעג טינ ןענעז סע/ : ךישממ זיא טכירַאב רעד ןוא
 רַאפ ענובירט ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה גנוטייצ יד זַא ,ןגָאז סָאװ
 זיא'ס זַא ,ןייז הדומ ףרַאד ןעמ .ןגַארפ עשיגָאלָאעדיא זיולב ןרעלקפיוא
 ַא ןיא ןרָאװעג טקורעגּפָא ןענעז ןגַארפ ערעדנַא ןעוו הפוקת ַא ןעוועג

 אבמער קיזייא

 ,גנוגעווַאב רעד ןיא טרעיעג טָאה סָאװ ,טײקשיגָאלָאעדיא רעד בילוצ טייֵז
 טנָאקעג טינ טָאה ןעמ ןוא העש רעד ןופ ןכייצ ַא ןעוועג זיא סָאד רעבָא
 ."םעד ףיוא ןגיוא יד ןכַאמרַאפ

 רעקיסיירד יד ןופ טפלעה רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ יד
 ןעוועג הלוע ןוא ןלױּפ ןזָאלרַאפ ןבָאה תוחוכ עטסעב יד יו םעדכָאנ ,ןרָאי
 יצנירּפ םעד השעמל הכלה טריזילַאער טָאה גנוגעווַאב יד טָא .דנַאל ןיא
 םיגיהנמ עריא ןבָאה ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןוא לארשי-ץרא ןייק הילע ןופ
 -סירטנעצ-עניטסעלַאּפ ַא ןעוועג זיא גנוטייצ יד תויה .הלוג יד ןזָאלרַאפ
 ץוביקהא רעד ןעװעג זיא גנוריסערעטניארַאּפ עצנַאג ריא ןוא עשיט
 ןבעגוצסיורַא םעט ןייק ןעוועג טינ ןיוש זיא ,לארשי-ץרא ןיא "יצראה
 -קמע ןיא ,היבחרמ ןייק טריפעגרעבירַא יז ןוא ,עשרַאװ ןיא גנוטייצ יד
 ."ריעצה רמושהפ ןופ יירעקורד יד ןענופעג ךיז טָאה'ס ּוװ ,לאערזי
 -רמושה; ַײטרַאּפ יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ביײהנָא םוצ
 טינ ןוש זיא ,"רמשמ; גנוטייצ עכעלגעט ַא טעדנירגעג טָאה "ריעצה
 ןסָאלשעג זיא "ריעצה-רמושה, ןוא טַאלבנכָאװ ןייק קיטיונ ןעוועג
 .ןרָאװעג

 "ר כ עמ בק

 ײטרַאּפ-סטעברַא רעשיטסינויצ רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד
 ןָאדרָאג .ד א ןעוװעג זיא רעטָאפ רעקיטסייג ריא סָאװ ,?תודחאתה;
 ןעלצרָאװ יד ןופ טרענעג ךיז ןוא "הדובעה תד; יד טקידײרּפעג טָאה ןוא
 -יערבעה ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא 1924 רָאי ןיא טָאה ,"ריעצה לעוּפה; ןופ
 ַא טַאהעג טָאה גנוגעווַאב יד טָא ."רבעמב/ ןעמָאנ ןטימ טפירשטייצ עש
 טָאה יז רעבָא ,"דנַאל ןוא קלָאפ, שידיי ןיא ענובירט עכעלטנכעוו
 רעשיערבעה רעד ןופ גנולצרָאװרַאפ יד ןָאפ ריא ףיוא ןבירשעגפיוא
 ןטלַאהעג יז טָאה רעבירעד ןוא הלוג רעד ןופ ןבעל ןיא ךיוא ךַארּפש
 .ענובירט עשיערבעה ַא ןבעגוצסיורַא בוח ריא רַאפ

 יד ףיוא טרעלק רעמונ ןטשרע ןיא דייר-סגנונעפערעד יד ןיא
 ןעמָאנ ןטימ ןפורעגנָא טפירשטייצ יד טָאה יז סָאװרַאפ עיצקַאדער
 גנוטיירגוצ רַאפ גנוגעווַאב יד ,גנוגעווַאב רעזדנוא; :טביירש יז ."רבעמב;
 ןיא ךיז טניפעג ,קלָאפ סָאד ןריזינַאגרָא וצ ןוא דנַאל ןופ ןינב םוצ
 ןופ ,גנוטלַאטשעג ןוא גנורימרָאפ ןופ בצמ ַא ןיא ,("רבעמב;) גנַאגכרוד
 רעד ןיא גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא .גנוריזילַאטסירקסיױא ןוא גנורעדנע
 .טייקטנעװקעסנָאק ןוא עיצַאדילָאסנָאק ,טײקליבַאטס יד ךָאנ טלעפ הלוג
 ןלַאנָאיצַאנ רעזדנוא ןופ שאה דומע רעד רָאנ טינ טייטש זדנוא רַאפ
 -לעזַא ןיא .טפנוקוצ רעקידלּפענ רעד ןופ ןנעה דומע רעד ךיוא רָאנ ,םיורט
 רַאּפ ,םזיטַאמגָאד ןשיטַאנַאפ רַאפ ץַאלּפ ןייק ָאטינ זיא ןעגנוגנידַאב עכ
 ןופ גנודַײשּפָא-טסבלעז ןוא דוי לש וצוק ַא בילוצ ןרעװ טעגרהרעד
 .גנַאגכרוד ןיא ךיז טניפעג לארשי-ץרא ןיא ןבעל רעזדנוא ךיוא .ןבעל
 .רעהפיוא ןָא ךיז ןרעדנע םינפוא-סטעברַא ןוא ןעמרָאפ-תובשייתה יד
 רעזדנוא ןופ ןּפיצנירּפ יד ףיוא רָאה ַא ףיוא וליפא רתוומ טינ ןענעז רימ
 ןקידנטעברַא ןפיוא ,תודוסי עשיגָאלָאעדיא ערעזדנוא ףיוא ,גנוגעווַאב
 יד .ןעגנערבמוא ןזָאל ךיז רימ ןלעוװ הדובעה תד רעד רַאפ .לארשי-ץרא



 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ ןליוּפ ןיא עסערּפ עשיערבעה

 רוטלוק עשיערבעה יד ,ןדָאב רעלַאנָאיצַאנ רעד ,טעברַא ענעגייא ,הילע
 -רקיע ןוא תודוסי-ידוסי זדנוא רַאפ ןענעז ץלַא סָאד -- םזיצולח ןוא
 ךיז ןרעדנע עכלעוו ,עיצַאזילַאער ןופ ןעמרָאפ יד טינ רעבָא .םירקיע
 רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד טימ ןוא טייצ רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד טימ
 ."העש

 רעד ןופ שאר רעד ןעװעג זיא "רבעמב, ןופ רָאטקַאדער רעד
 -טייל יד ןבירשעג טָאה רע .ןָאסניװעל םהרבא יײטרַאּפ-"תודחאתה;
 ןעגנוריסַאּפ יד ףיוא עקידנריגַאער ןוא עקידתיצמת ,עצרוק ,ןעלקיטרַא
 עפורג ַא טקילײטַאב ךיז טָאה טפירשטייצ רעד טָא ןיא .העש רעד ןופ
 עקינײא ןוא ןליױּפ ןיא "תודחאתה, ןופ רעריפנָא יד ,ןטנעגילעטניא
 ןיא ןענישרעד ןענעז סע .לארשי-ץרא ןיא "ריעצה לעוּפה, ןופ םיגיהנמ
 ר"ד ,ץרַאװש לּפָאק ר"ד ,רעמַאהלעקרעב .וו ר"ד ןופ ןטעברַא יד "רבעמב;,
 ןשיערבעה ןפיוא עיגָאלָאיצָאס ןופ רָאסעּפָארּפ טנייה) רעווָאקַאטרַאט הירא

 .שטלעוו טרעבָאר ךיוא ןוא הצט השמ ,(םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא
 ,רערוש םייח טפירשטייצ רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה לארשי-ץרא ןופ
 .ןַאמכיפ בקעי רעדיל טימ ןוא הינגד ןופ חונמ עשוהי

 ןיא טניווװעג ןבָאה "רבעמב/ ןיא עטקילײטַאב בור סָאד יװ תויה
 ןליוּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןגעוו ןעגנַאלקּפָא םיא ןיא רימ ןעניפעג ,ןליוּפ
 ןעגנואיצַאב יד ןגעוו ןעלקיטרַא םִיא ןיא ןעניפעג רימ .טייצ רענעי וצ
 ןגעוו ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןוא גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןשיוװצ
 רעד ןיא .ןלַאירעטַאמ ערעדנַא ןוא ןליוּפ ןיא ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ יד
 ןיא רוטַארעטיל רַאפ ץַאלּפ ַא טעמדיוועג ןעוועג ךיוא זיא טפירשטייצ
 יד סָאװ זיא טנַאסערעטניא ןוא .טסנוק רַאפ ןוא גנוטכיד ןוא צזָארּפ
 .שידיי ןיא רוטַארעטיל רעד טײקמַאוקרעמפיוא ליפ טקנעש טפירשטייצ
 רעגינ ,קיווייל ןופ ןעגנופַאש יד ןגעוו ןעגנוצַאשּפָא טרָאד ןעניפעג רימ
 .רידַאנ השמ ןוא

 ןַײק טַאהעג טינ טָאה "תודחאתה; גנוגעװַאב יד זַא ,טנייש סע
 ןענעז 1925 ןוא 1924 ןרָאי יד ןיא .ןטייקכעלגעמ עלעיסנַאניפ עסיורג
 עניילק 80--60 טימ עניא עדעי ,ןטפעה יירד ןענישרעד לכה-ךסב
 רעלעיציפָא רעד .ןענישרעד טינ טפירשטייצ יד זיא רעמ ןוא ,ןטייז
 ,ןָאדרָאג השמ ןעוװעג זיא "רבעמב, ןופ רעבעגסױרַא ןוא ןרָאטקַאדער
 ,ןליוּפ ןיא גנוגעוװַאב רעד טָא ןופ םיגיהנמ יד ןופ רענייא

 (הנידמהאע

 ףסוי ןופ ןעמָאנ ןפיוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ ןַאגרָא רעד
 ייוצ ןיא ןענישרעד זיא ,(ר"תיב "רודלפמורט תירב/;) רָאדלעּפמורט
 ,עגיר ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה רע .שידיי ןוא תירבע ןיא ,ןכַארּפש
 זיא 1920 רָאי ןיא .ןָאסלאוי השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,דנַאלטעל
 ןרָאװעג טריגַאדער זיא ןוא עשרַאװ ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא רע
 ןופ ךורבסיוא ןזיב 1935 רָאי ןופ קידנביוהנָא .ַאבמער קיזייא ךרוד
 ןרהא ןעוװעג ןרָאטקַאדער ענייז ןענעז המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד
 .קינריוו לאימחרי ןוא סעּפָארּפ

 יד ןעוועג ןיילק רעייז זיא עיצַאזינַאגרָא-ר"תיב יד ןדנירג ןטַימ
 ץנעדנעט יד רעבָא .תירבע טנעקעג ןבָאה סָאװ ,םירבח עריא ןופ לָאצ

 קרַאטש ןעוועג זיא עכלעוו ,טנגוי עשיטסינויצ יד ןריזיערבעהרַאפ וצ
 לּפמעטש ריא טגיילעג ךיוא טָאה ,ןליוּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עלַא ןיא
 .ןַאגרָא ןיא ןעז ךיז ןזָאל סנכייצ עריא ןוא .םירבח-ר"תיב יד ףיוא
 בַײהנָא םוצ זיא רעכלעוו ,"הנידמהא רעד ןיא לט רעשיערבעה רעד
 ,ץַאלּפ ןקידובכב ַא ןעמונרַאפ רָאי וצ רָאי ןופ טָאה ,רעגרַאק ַא ןעוועג
 "הנידמה; ןיא לַאירעטַאמ בור סָאד זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא זַא ױזַא
 טָא ןיא .שידיי ןיא -- לייט רעניילק ַא זיולב ןוא ,תירבע ןיא ןעוועג
 יד ןרעסעבוצסיוא ןפורעג יקסניטָאבַאשז ,בגא ,טָאה גנוטייצ רעד
 ןשיוטוצסיוא טגיילעגרָאפ וליפא טָאה רע ןוא עיפַארגָאטרָא ששיערבעה

 אבמער קיזייא

 לַאנרושז-שדוח םענופ וָאטקַאדער
 ןופ רָאטױא ןוא "הנידמה,

 טעברַא רעקיזָאד רעד

 רעבָא .עשיניײטַאל ףיוא תויתוא עשירושא ןופ תיב-ףלא ןשיערבעה םעד
 -ַארגָאטרָא רעשיניײטַאל רעד ןיא לקיטרַא רעקיצנייא ןייז ןעוועג זיא סָאד
 טכעלטנפערַאפ עלַא ןענעז ןעלקיטרַא עשיגָאלָאעדיא עקירעביא יד ןוא עיפ
 ,תועבורמ תויתוא טימ ןרָאװעג

 -סױרַא ןביױהעגנָא טָאה ןלױּפ ןיא רודלּפמורט-תירב עיצַאזינַאגרָא יד
 יד רַאפ תירבע ןיא טפירש-שדוח ַא (1932) ב"צרת לולא ןיא ןבעגוצ
 ,"ר"תיב ךירדמ, ןעמָאנ ןטימ ,גנואיצרעד ןוא עיגָאלָאעדיא ןופ םינינע
 -קַאדער רעד .ןרָאטקורטסניא ןוא רעיצרעד ,ענעסקַאװרעד רַאפ טמיטשַאב
 ייוצ ןופ ךשמ ןיא .ַאבמער .א ןעוועג זיא טפירשטייצ רעד טָא ןופ רָאט
 .ןטפעה 10 ןענישרעד ריא ןופ ןענעז ,ה"צרת זיב ,טייצ רָאי

 ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח ַא ןבעגעגסױרַא ר"תיב טָאה רעטעּפש
 רעד טימ ןוא ,ַאבמער .א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ךיוא ,"הדוצמ,
 טפירשטיײצ יד טָא .רקּפ .ש.י דצמ טעברַאנעמַאזוצ רעלענָאיצקַאדער
 ,גנואיצרעד ןוא רוטַארעטיל ,םינינע עשיגָאלָאעדיא טעמדיוועג ןעוועג זיא
 -ָאבַאשז באז ןופ ןעגנופַאש ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז טרָאד ןוא
 -טיּפַאק ןוא "טסוַאפ, סעטעג ןופ גנוצעזרעביא ןייז ןופ ןגוצסיוא .יקסניט
 -ַאיצָאס רעשיכ"נת, ןימ רעד ,עימָאנָאקע ןוא עיגָאלָאיצָאס ןגעוו ךעל
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 רעד ןיא םיא ןריפנייא ןגעוו טמיורטעג טָאה יקסניטָאבַאשז סָאװ ,"םזיל
 .הנידמ רעשידיי

 ענעדישרַאפ ןופ ןטפירשטייצ
 סעיצַאזינַאגרַא ןוא ןעײטרַאּפ ערעדנַא

 רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב 1924 ןופ ,רָאי ףניפ ןופ ךשמ ןיא
 ַא עשרַאװ ןיא ןבעגעגסיורַא "יתדה רמושה, רעד טָאה ,המחלמ-טלעוו
 ןעוועג זיא גנוטייצ יד טָא ."ונלהא, ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח עשיערבעה

 ןַאסלענעצַאק קחצי

 ,גָאגַאדעּפ ןוא רעטכיד
 רעטעברַאטימ רעקידנעטש
 "ךרדב, ןיא ןוא "הריפצה, ןיא

 ןוא ןטלַאהוצפיוא ןפלָאהעג טָאה יז ןוא ןלױּפ ץוחמ ךיוא טײרּפשרַאפ
 ."אביקע-ינב ,, ןופ ןוא "יתדה רמושה; ןופ ןדנַאברַאפ-טנגוי ןריזינַאגרָא
 זיא ,גנוגעווַאב-טנגוי עזעיגילער-שיטסינויצ ַא ,"יתדה רמושה; רעד
 ןיא ץנערעפנָאק רעטשרע ריא ףיוא עקָארק ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג
 דנַאברַאפ רעד ןעוועג זיא גנוגעװַאב רעד טָא וצ לעלַארַאּפ .א"צרת חסּפ
 הדובעו הרות ןופ גנוגעװַאב עשיצולח יד .עיצילַאג ןיא ?אביקע-ינב;
 ןוא יחרזמה ץולחה :ןכיײט ייוצ ןיא טמָארטשעג טָאה ןליױוּפ ןיא
 זיא סָאװ ,לייט ןטייוצ םעד טנידעג טָאה "ונלהא, ןוא ,יתדה רמושה
 ןזעיגילער ןיא טײקשיטוַאקס ןוא םזיצולח ןופ ץלעמשפיונוצ ַא ןעוועג
 .טסייג

 טפירש-שדוח ַא ןבעגעגסױרַא "ינויצה רעונה, טָאה 1924 ןיא
 דנַאברַאפ-ןטוַאקס ןופ ןעמעלבָארּפ יד טעמדיוועג ,ןעמָאנ ןקיזָאד ןטימ
 .ןַאמרָאק .י ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא .עיצַאזינַאגרָא רעד טָא ייב

 יד ןענישרעד זיא ,19232 ןוא 1922 ןיא ,רָאי ייווצ ןופ ךשמ ןיא

 אבמער קיזייא

 ךרדא ןעמָאנ ןטימ ,'ימואלה רמושה, גנוגעװַאב רעד ןופ גנוטייצ
 .(םש ןב) הושדלעפ ןבואר ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ימואלה רמושה

 ,טַאלבנכָאװ שיערבעה ַא עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא 1933 ןיא
 -ָאטרָא רעד ןופ ןַאגרָא ,"ונכרד, ןעמָאנ ןטימ ,שידיי ןיא ךיוא זייוולייט
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער ."לארשי תדוגא; עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיסקָאד

 .רעטלַא .ס

 שמ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,טפירש-שדוח עזעיגילער ערעדנַא ןַא

 .ד"בה ישנא יד ןופ ןַאגרָא ,"ןועמשמ םש/ק ןעוועג זיא 1932 רָאי ןופ

 הרות ישודיח טימ ,ר"ומדא רעשטיװַאבול ןופ םירמאמ טַאהעג טָאה יז

 .גרובצניג .מ : רָאטקַאדער .תובושתו תולאש ךיוא יו ,הדגא ןוא הכלה ןיא

 תיבק טפירש-שדוח עזעיגילער עטירד ַא ןענישרעד זיא 1924 ןיא

 -סיױרַא ,תובישי יד ןופ ןבעל ןוא תודהי ,הרוּת רַאפ לעיצעּפס ,"םהרבא

 .שזדָאל ןוא עשרַאװ ןיא "םהרבא תיב; תובישיה דעו ןכרוד ןבעגעג

 ירעש, טפירש-שדוח יד ןענישרעד עשרַאװ ןיא זיא 1929 רָאי ןיא
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,תירבע ןיא טפירש עשיסקָאדָאטרָא ןַא "הרות
 תוקספה טימ ןענישרעד זיא עיצַאקילבוּפ יד .םיובנעגייפ רסיא לארשי ןופ
 .1912 זיב 1902 רָאי ןופ ךָאנ

 ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה ("לארשי תדוגא;) "לארשי ינומא ימולש;
 ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח עשיסקָאדָאטרָא ןַא 1927 רָאי ןיא עשרַאװ
 ??ףגלגד;

 טפירשטייצ יד עשרַאװ ןיא טריטסיזקע טָאה ,1922 ןיא ,רָאי ןייא
 .רוטַארעטיל ןוא טפַאשלעזעג ,קיטילַאּפ רַאפ טפירשטייצ ַא ,"דבועה,
 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג זיא סָאד
 ןטעברַא יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טרָאד ןענעז בור סָאד ."ןויצ-יריעצ;,
 ,גרעבנירג יבצ ירוא ,ווָאשַאבור .ז .ש יו ,רעביירש עקידלארשי-ץרא ןופ
 ןָאסלענעצַאק קחצי רעטכיד ןופ ךיוא יװ ,ביצי .י ,ןַאמנייטש רזעילא
 .שזדָאל ןופ

 ןטפירשטייצ עשירַארעטיל

 ןוא ענליוו ,סעדָא ןיא סרעטנעצ עשירַארעטיל עשידיי עסיורג יד
 זיב ןבעל-תולג ןופ שינרעטצניפ יד ןטכױלַאב ןבָאה עכלעוו ,עשרַאװ
 רעייז ןיא ןרָאװעג טיינַאב טינ ןיוש ןענעז ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 ,קילַאיב .ג.ח ןופ סעדָא .טקידנערַאפ ךיז טָאה המחלמ יד ןעװ םענרַאפ
 טריפעגרעבירַא זיא ,רענזיולק ףסוי .ּפָארּפ ןוא םעה-דחא ,יקסווָאכינרעשט
 רעד ןופ טַאלב עכעלרעה יד טנפעעג טָאה ןוא לארשי-ץרא ןייק ןרָאװעג
 ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא זיא סָאװ ,ענליוו .רוטַארעטיל רעקידלארשי-ץרא
 ריא ןעמונרַאפ טינ ןיוש טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןליוּפ וצ
 עשרַאװ ןיא רָאנ ןוא רעטנעצ-הריצי רעשיערבעה ַא יו טרָא ןקידרעירפ
 עשירעפעש עשיאערבעה יד ןופ ךעלטשער יד טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה
 -ירפ יו ןעוועג טינ ןיוש זיא יז ךיוא רעבָא .עּפָאריײא-חרזמ ןופ תוחוּכ
 ןיא ןרָאװעג טכַאמעג רַיא ןיא ןענעז סָאװ ,ןווּורּפ עשירַארעטיל יד ןוא רע
 טימ תמַא ןַא סָאװ ןעוועג ןענעז ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ הפוקת רעז



 תומחלמ-טלעוװ עדייב ןשיװצ ןליּפ ןיא עסערּפ עשיערבעה

 םעטָא ןצרוק ַא טימ רעבָא ,םענרַאפ ןסיורג ַא ןוא ןטנָאזירָאה עטיירב
 .טבעלעג טינ גנַאל ןבָאה ייז ןוא

 ןעוועג זיא ןטפירשטייצ עשירַארעטיל יד ןשיװצ ןופ עטסקיטכיוו יד
 טפירש-רָאילטרעפ יד

 "ה פוק ת ה,

 -גביוהנָא ,עשרַאװ ןייק עװקסָאמ ןופ ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא עכלעוו
 -לטרעפ רעטמירַאב רעד ןופ דנעב יירד עטשרע יד .דנַאב ןטרעפ ןופ קיד
 ןענישרעד ןענעז ,לעביטש ףסוי םהרבא ךרוד ןבעגעגסױרַא ,טפירש רָאי

 ןרָאא יד ןיא עיצולָאװער רעד ןופ געטיסָאַאכ יד ןיא עװקסָאמ ןַיא

8+--1917. 
 ןיא עשרַאװ ןיא ,טגָאזעג יו ,ןענישרעד זיא דנַאב רעטרעפ רעד

 גנומענרעטנוא רעשירַארעטיל רעסיורג רעד טָא ןגעוו םיטרּפ .פ"רת רָאי
 עשיערבעה יד; טכיזרעביא ןייז ןיא יקסניבַארגָאּפ ןנחוי רעביא טיג
 רעטנוא ,עשרַאוװ) "תויולג לש הידּפולקיצנא; ןופ 'א דנַאב ןיא ,"עסערּפ
 :(ג"ישת ןסינ ,ביבא-לת--םילשורי ,םיובנירג קחצי ןופ עיצקַאדער רעד
 "הפוקתה; ןופ רָאטקַאדער זיא א"י דנַאב ןזיב 'א דנַאב ןופ קידנבױהנָא
 ןיא ןענעז ,ןרָאװעג קנַארק זיא רע ןעוו ,רעטעּפש .ןַאמשירפ דוד ןעוועג
 .ןַאמכיפ בקעי ןוא ןהכ בקעי ,רעװָאכַאל לשיפ ןיירַא עיצקַאדער רעד
 דנַאב ןדעי ןיא .עשרַאװ ןיא ןענישרעד ןענעז ריא ןופ דנעב קיצנַאװצ
 עטסעב יד ריא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע .ןטייז 700 זיב 600 ןופ
 ןוא ,ןעגנוצעזרעביא ןוא ןעגנופַאש עלעניגירָא טימ רעביירש עשיערבעה
 -גייטש רזעילא טייקיטעט עשירַארעטיל רעייז ןביוהעגנָא ןבָאה ריא ןיא
 .א .א זזה .ח ,ןַאמ

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז "הפוקתה, ןופ דנעב יד טָא ןיא

 דוד ךרוד טצעזרעביא  ,ערָאגַאט טַאנַארדניבַאר ןופ ןעגנוּפַאש

 ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא ,רעליש ןופ "לעט םלעהליוו, ;ןַאמשירפ

 ;קילַאיב .נ .ח ךרוד טצעזרעביא ,יקסנַא .ש ןופ "קוביד רעד; ; קילַאיב .נ .ח
 ;ןהכ בקעי ךרוד טצעזרעביא ,עטעג ןופ ?סירוָאט ןיא עינעגיפיא,
 ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא .עטנַאד ןופ ?עידעמָאק עכעלטעג יד;
 .ןַאמשירפ דוד ךרוד טצעזרעביא ,ענייה ןופ רעדיל ;יקסניטָאבַאשז באז
 טצעזרעביא ,ָאטנָאמרעל ןופ רעדיל ;ערעדנַא ןוא ןַאמכיפ בקעי
 -רַאפ ןענעז רוטַארעטיל רעלעניגירָא רעד ןופ .ץיבונועמש דוד ךרוד
 רעביירש ַא) םהוש והיתתמ ןופ סעמַארד עשיכ"נת יד ןרָאװעג טכעלטנפע

 (עשרַאװ ןיא ןרָאי עטסעב יד ןיא ןברָאטשעג .ןטייקיעפ עקיטכעמ טימ
 יו ,ןילטייצ ללה ןופ "רהוזה רפס םוצ לסילש רעד; ;ןהכ בקעי ןופ ןוא
 עשיערבעה עטסעב יד ןופ רעדיל ןוא ןעגנולייצרעד ,ןענַאמָאר ךיוא
 .הלוג רעד ןיא ןוא לארשי-ץרא ןיא רעטכיד ןוא רעביירש

 יד ןבעגסױרַא ןיא הקספה ַא ןעװעג זיא ד"פרת טפלעה ןיא
 ,ןלוּפ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ סיזירק ןשימָאנָאקע ןבילוצ "הפוקתה;
 ןופ םיקסע יד ןוא גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןפָארטעג טָאה רעכלעוו
 רעד רַאפ גנורעלקפיוא ןַא טמוק ג"כ דנַאב ןופ שארב .רעבעגסױרַא
 עצנַאג סָאד בוא זַא ,רעטנוא טכיירטש רעבעגסױרַא רעד ןוא הקספה

 יַא ןעגנירד וצ טינ םעד ןופ זיא ,דנַאב ןייא רָאנ ןענישרעד זיא רָאי
 ,רָאי ַא לָאמ ריפ טפנוקוצ רעד ןיא ןעניישרעד טינ טעװ ?הפוקתה;
 -סױרַא רעד רעבָא ."רָאי ףניפ ןופ ךשמ ןיא ןענישרעד זיא יז יו, ױזַא
 רעבעגסיורַא ןופ בצמ רעד .גָאזוצ םעד ןייז םייקמ טנָאקעג טינ טָאה רעבעג
 ןיא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא "הפוקתה, ןוא רעגרע ךָאנ ןרָאװעג זיא
 .ןילרעב ןיא רעטעּפש רָאי יירד ןעניישרעד רַיא טיײנַאב טָאה יז .עשרַאװ

 -ירַארעטיל עקינייא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ןרָאי יד טָא ןופ ךשמ ןיא
 גנַאל ןבָאה יד ךיוא רעבָא ,םענרַאפ רעייז ןיא ערענעלק ליפ ,ןווּורּפ עש
 ןענישרעד עשרַאװ ןיא זיא 1923--1922 ןרָאי יד ןיא .ןטלַאהעגנָא טינ
 ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח עשירַארעטיל-שיטסיצילבופ עסיורג ןייק טינ
 עשירארעטיל עטמירַאב ךיז םורַא טרירטנעצנָאק טָאה סָאװ ,"תולוק,
 טרָאּפַאּפַאר .צ .ב ,ןַאמנײטש רזעילא ,ןילטייצ ללה :ייז ןשיוװצ ,תוחוכ

 -יערבעה רעגנוי רעד ןעוועג זיא טפירש-שדוח רעד ןופ רָאטקַאדער .א .א
 -לת ןיא רעטכיר-סנדירפ .לגיבא .י) ןיקּפיל קחצי רעביירש רעש
 טכַאמעג טָאה טפירש-שדוח יד סָאװ םעד ףיוא רעבָא טקוקעג טינ .(ביבא
 ןרָאװעג טלעטשעגּפָא יז זיא ,טלַאהניא ןוא םרָאפ ריא טימ םשור ןטוג ַא
 .ןעניישרעד רָאי ייווצ ךָאנ

 ןבעגעגסױרַא ןענעז רעטקַארַאכ ןשירַארעטיל ַא ןופ ןטפירשטייצ
 -שירַארעטיל ַא ,"תובהל, יװ ,ןדנַאברַאפ עשיטסינויצ ךרוד ךיוא ןרָאװעג
 ץולחה, זכרמ ןופ עבַאגסױא רעד ןיא ,טפירש-שדוח עשיטסיצילבוּפ
 זיב 1928 ףוס ןופ ,טייצ רָאי ייווצ רעביא ןופ ךשמ ןיא רעבָא ."ריעצה
 טרעהעגפיוא טָאה יז ןוא ןטפעה 3 זיולב ריא ןופ ןענישרעד ןענעז ,1
 .ןעניישרעד וצ

 עשרַאװ ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה (19323) ג"צרת ירשת ןיא
 ,ןבעל ןופ םינינע יד רַאפ טפירש-שדוח עשיערבעה עטרירטסוליא ןַא
 ַא ,קינרעטסול .מ ןעוועג זיא רָאטקַאדער .טפַאשנסיוװ ןוא רוטַארעטיל
 ףסוי :טקילײטַאב ךיז ןבָאה ריא ןיא .שזדָאל ןופ רעביירש רעגנוי
 ןרהא ןוא ןָאסלענעצַאק קחצי ,ןַאמנייטש .א ,גרעבנייוו .ז .צ ,ןַאמטפעה
 עטלייצעג רָאנ טריטסיזקע טָאה טפירש-שדוח יד טָא רעבָא .ןילטייצ
 וצ טרעהעגפיוא יז טָאה רָאי ןבלעז ןופ טפלעה רעד ןיא ןוא םישדח
 .ןעניישרעד

 ןייז ןופ וויטַאיציניא יד טזָאלעגסױרַא טינ טָאה קינרעטסול .מ
 רע טָאה ןרָאװעג טלעטשענּפָא זיא טפירש-שדוח יד ןעװ ןוא טנַאה
 רעד טימ ,'םימוחת, טפירש-רָאילטרעפ ַא ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא
 -רָאי-לטרעפ רעד טָא ןופ .קינרעטסול ןרהא 'ר ןופ .נ .א דנָאפ ןופ ףליה
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,רעכיב ייווצ ןענישרעד ןענעז טפירש
 ןבָאה דנעב ייווצ יד ןיא .ץנַארעמָאּפ .ב ןוא קע ןתנ ,קינרעטסול .מ
 ,ןײיטש םחנמ ר"ד ,ןָאסלענעצַאק קחצי ,ןילטייצ ןרהא :טקילײטַאב ךיז
 .לעביטש .י .א ןוא יקסנישטשעל בקעי

 ןעװעג ןענעז טפירש-רָאילטרעפ רעד טָא ןופ ןרָאטַאיציניא יד
 -ץרא םעד ןופ רעטסעװש ַא) "תודחאתה, ײטרַאּפ רעד ןופ םירבח
 יז ןבָאה ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןוא ('ריעצה לעוּפה, ןקידלארשי
 יז רעבָא ,ץנעדנעט עשיטילָאּפ רעייז קורדסיוא םוצ ןעגנערב טלָאװעג
 ןבָאה ןוא "םימוחת, רַאפ םימוחת עגנע וצ ןייק טמיטשַאב טינ ןבָאה
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 רעייז וצ טינ ןרעהעג סָאװ ,רעביירש רַאפ ךיוא ןטייז ערעייז טנפעעג
 ,ז"צרת רָאי ןופ ?םימוחתע טפירש רעד וצ המדקה רעד ןיא .ַײטרַאּפ
 ענובירט יד טָא; : ןפוא ַאזַא ףיוא "ןימאמ ינא ,/ רעייז סיוא ייז ןענעכער
 רעבָא ,רעביירש ןופ עּפורג עטמיטשַאב ַא ןעניד וצ ידכ ןעמוקעג זיא
 רָאנ ,גנוטכיר רעשיאַײטרַאּפ רעגנע ןַא ןגעוו ןרירַאלקעד וצ ידכ טינ
 ןגָאז וצ סָאװ טָאה רעכלעוו ,םענייא ןדעי רַאפ טמיטשַאב רקיעב זיא
 ."תירבע ןיא

 ַא ןבעגסױרַא ןופ טיבעג ןפיוא ווּורּפ םענעטסָאמרַאפ-טיירב ַא
 ןהכ בקעי רעטכיד רעד טכַאמעג טָאה טפירש-שדוח עשירַארעטיל
 טפירשטייצ יד ןבעגסױרַא ןטימ (1929 רַאונַאי ט"פרת רעטניוו ןַיא

 "ה נ ס;

 .םינינע-סנבעל ןוא גנושרָאפ ,רוטַארעטיל רַאפ טפירש-שדוח ַא
 -עגפיוא רָאטקַאדער רעד טָאה רעמונ ןטשרע םוצ ריפניירַא ןיא

 -טייצ יד קידנבעגסױרַא טלעטשעג ךיז טָאה רע סָאװ ,ליצ םעד טרעלק
 יד ןפיטרַאפ ןוא ןעלקיװטנַא וצ ןעימַאב ךיז טעו "הנס; :טפירש
 יד ןופ גנורעלקפיוא ןַא וצ ןעגנערב .סנַאסענער ןלַאנָאיצַאנ ןופ הבשחמ
 -ומיטס ןיא גנונעדרָא-גָאט ןפיוא ןעייטש סָאװ ןעמעלבָארּפ עטסקיטכיוו
 רעד ןגעק המחלמ יד ןייז טעװ םעד טימ ךיילגוצ .ןעמעלבָארּפ עיינ ןריל
 םימחר ןָא ,המחלמ יד טָא .ןטכילפ-טּפיוה עריא ןופ ענייא קיכיסּפ-תולג
 עכלעוו תולג ןופ ןעגנוניישרעד עלַא ןגעק ןרעװו טריפעג טעװ ,דסח ןוא
 .תולג ןופ םימוחת יד ץוחמ ךיוא וליפא ןוא ,ןייז טינ ןלָאז ייז

 וצ ןעימַאב ךיז רַימ ןלעװ רוטַארעטיל רענייש ןופ טיבעג ןפיואג
 ןלעװ ןעגנוצעזרעביא) תוריצי עלעניגירָא ןופ לַאװסיױא םעד ןעגנערב
 רעד ןופ טכער עמָאנָאטױא יד ןטיהּפָא ןוא (ןרעו טכעלטנפערַאפ טינ
 ןפיוא גנוציילפרַאפ רעד ןופ קילבנָא ןיא .םענרַאפ ןצנַאג ןיא טסנוק
 טײצ רעד ןופ ךשמ ןיא קיטיונ ןייז רשפא טעװ ,עיזעָאּפ ןופ טיבעג
 -רַאפ וצ ןוא ןרעקוצקירוצ קיטיונ זיא סע .רעדיל ןיא ןריצודער וצ
 ַא טעװ ןגעקַאד .טרָאװ ןשירעטכיד ןרַאפ ןליפעג-דובכ יד ןקרַאטש
 סרעדנוזַאב ןוא ןעגנופַאש-עזָארּפ ןרעװ ןבעגעגּפָא ץַאלּפ ןרעטיירב
 ,גנולייצרעד רעד ןופ טסנוק יד ןעלקיװטנַא ףיוא טכַא ןרעוו טגיילעג טעוו
 .תולד ןופ םינמיס זדנוא ייב סױרַא טזייוו עכלעוו

 -ַארעטיל רעזדנוא ןופ עיצידַארט רענייש רעד טימ גנַאלקנייא ןיא;
 ַא ןיא ןעלקיטרַא-סגנושרָאפ ןרעוו טכַארבעג ךיוא "הנס; ןיא ןלעװ ,רוט
 יײז ןיא טָאה רענעײל רעטנעגילעטניא רעד סָאװ ,סָאמ רעקירעהעג
 ןעקנָאשעג טעװ טייקמַאזקרעמפיוא רעדנוזַאב ַא ןוא ,גנוריסערעטניארַאפ ַא
 'רעמַאב עדעי ןוא ,ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןופ םעלבָארּפ רעד ןרעוו
 יד ןרעסעבוצסיוא שממ ןעניד ןָאק סָאװ ,גַאלשרָאפ רעדעי ןוא גנוק
 ןעניפעג ןענָאק ָאד טעװ ,ןעמוקלופרַאפ ןוא ןרעטיירבסיוא יז .ךַארּפש
 ."ץַאלּפ ןייז

 יד סָאװ ,םעד טימ "הנס, ןיא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא סעיינ ַא
 -עג ַא -- תודוקנ טימ טקורדעג ןצנַאגניא ןעוועג זיא טפירש-שדוח

 אבמער קיזיײא

 .טרָאװ ןדעי קיטכיר ןענעײל ןענָאק וצ ידכ גונעג רעבָא ,דוקינ רעטצריק
 ןופ הטיש יד רָאנ ,ךיז רַאפ דוקינ רעד ןעוועג טינ זיא שודיח רעד ןוא
 -עגנָא ןופ לטירד ייווצ ךרעב תודוקנ טימ טריצודער טָאה עכלעוו ,דוקינ
 ץנַאג ןעוועג דוקינ רעד זיא םעד ףיוא טקוקעג טינ ןוא רוקמ םענעמונ
 רעד ןיא ןעיצוצניײרַא ליצ ַא רַאפ טַאהעג טָאה ןוקית רעד טָא .ךיז רַאפ
 עטנעגילעטניא יד ךיוא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא ןוא גנוטייצ
 יד ,ןסרוק-טנוװװָא ןוא ןסרוק עטַאװירּפ עשיערבעה יד ןופ ןזיירק
 ןויצ-ילוע יד ןופ ןוא ןלושלטימ עשיערבעה-בלַאה יד ןופ ןטנעירוטיבַא
 רעבָא ,ךַארּפש עטדערעג יד טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,דנַאל ןיא
 .ןסָאלשעג ייז רַאפ ןבילבעג זיא ךוב עשיערבעה סָאד

 רעד טָא זַא ,טלעטשעגסיורַא ךיז טָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא
 טָאה סָאד סָאװ ץוח -- טפירש רעצנַאג רעד ןיא תודוקנ ןבעג ןופ שודיח
 ןעוועג ןענעז תואצוה-קורד יד לייוו ,עבַאגסיױא יד טרעייטרַאפ רעייז
 טמענ סָאװ רענַײא רעדעי תויה ,קיטיונ ןעװעג טינ זיא -- עטלּפָאד
 ךַארּפש יד ךעלנייוועג טשרעהַאב טנַאה ןיא טפירשטייצ עשירַארעטיל ַא
 .תודוקנ ןָא ךיוא ןענעייל ןענָאק יז לָאז רע ידכ ,סָאמ רעדנגונעג ַא ןיא

 סָאװ טָאה ,ןהכ בקעי רעטכיד רעד ,"הנס, ןופ רָאטקַאדער רעד
 עשיערבעה יד ןופ גנוקילײטַאבטימ יד ןעמוקַאב וצ ןעוועג חילצמ תמא ןַא
 "הנס; ןיא .טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא םילודג עקיטסייג ןוא עשירַארעטיל
 צזָארּפ ןיא) יקסווָאכינרעשט לואש ןעלקיטרַא ערעייז טכעלטנפערַאפ ןבָאה
 ,קיטסיצילבוּפ רעשיטסינויצ ןיא -- יקסניטָאבַאשז באז ,(גנוטכיד ןוא
 -גולייצרעד ןיא --- ןיקמעט השמ ,ילוכשא .ז .א ,קנַאלב .ל.ש ,ןַאמפָאש .ג
 ןיא -- יקסװָאפלָאװ .ז.מ ,ןיקלַאה .ש ,עבשילא ,ןילטייצ ןרהא .ןעג
 עכעלבָאגוצ טכעלטנפערַאפ טָאה ןהכ בקעי רָאטקַאדער רעד .רעדיל עצרוק

 סע ."םימודק ילשמ; ןוא "הנורחאה תירבה, סעמַארד יד ןופ סעירעס
 -רַאט ר"ד ןוא ןַאמגילעז ר"ד "הנס; ןרַאפ טרעייטשעגייב ךיוא ןבָאה
 ךיוא טָאה רָאטקַאדער רעד .ןטעברַא-סגנושרָאפ ןיא -- רעװָאקַאט
 ןוא קיכיסּפ-תולג יד ןפמעקַאב טעװ גנוטייצ יד זַא ,גָאזוצ ןייז ןטלַאהעג
 ןעמָאנ ןטימ ןעלקיטרַא עטיירב עירעס ַא טכעלטנפערַאפ טָאה אפוג רע
 -קנערק יד טקעדעגפיוא טָאה רע עכלעוו ןיא ,"תולגה יעשּפ תעבש לע;
 ןריולרַאפ טָאה סע ןעוו גָאט םעד טניז ,קלָאפ םייב ןעגנוניישרעד עכעל
 -קעלעטניא יד טריקיטירק טָאה ןוא ,טייקידנעטשבלעז טשהכולמ ןייז
 יד ןוא טעטיזעוװרענ יד ,(טייקיטסייג ענעבירטעגרעביא) טייקשילעוט
 טּפעלקעגוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןכירטש-רעטקַארַאכ עוויטַאגענ עקירעביא
 ןַא טימ ןטָארטעגסױרַא ךיוא זיא רע .תולג ןייז ןיא קלָאפ ןשידיי םוצ
 ןיא ךיוא ךַארּפש עשיערבעה יד ןריפנייא רַאפ המחלמ רעלופטעּפמיא
 ,עקינעי יד טימ טריזימעלָאּפ ףרַאש טָאה ןוא הלוג רעד ןופ ןבעל
 .שידיי ןוא תירבע -- טײקיכַארּפש-יײװצ רַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ

 ןטוג ַא טכַאמעג טָאה "הנס, טפירש-שדוח יד סָאװ רעבָא טקוקעג טינ
 יד טימ ,ךַארּפש רענַײר ,טלַאהניא ןטנַאסערעטניא ריא טימ םשור
 רענַײר ריא טימ ןוא ןבױהעגסױרַא טָאה יז סָאװ ןעמעלבָארּפ עטסנרע
 טינ יז זיא ,(סנגיוב-קורד סקעז ןופ ןעװעג זיא טפעה עדעי) םרָאפ
 ןבעגעגסיורַא ןענעז ןטפעה סקעז רָאנ ןוא ,רָאי בלַאה ַא יו רעמ ןענישרעד
 .ןרָאװעג



 תומחלמ-טלעוװ עדייב ןשיװצ ןליופ ןיא עסערפ עשיערבעה

 גנודליב רַאפ ןטפירשטייצ

 טייקיטעט-רוטלוק עשיערבעה יד ןעוװ ,1922 רָאְי ןופ בײהנָא ןיא
 טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעד ןופ ןרָאװעג טלײטעגּפָא זיא ןלױּפ ןיא
 רעלעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ
 טָאה עכלעוו ,"תוברת, עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 רַאפ ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןדנַאברַאפ עשיטסינויצ עלַא ןעמונעגמורַא
 רוטַארעטיל ןוא רוטלוק ריא ,ךַארּפש עשיערבעה יד ןבעלפיוארעדיוו
 -סינויצ יד ,ריעצה רמושה ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ ענײמעגלַא יד)
 רעייז ןוא ןטסינָאיזיװער-ןטסינויצ ,"תודחאתה; ײטרַאּפ-סטעברַא עשיט
 ןפַאשעג ךיז טָאה "יחרזמה, עיצַאזינַאגרָא יד .ר"תיב דנַאברַאפ-טנגוי
 ןוא "הנבי; ןעמָאנ ןטימ גנודליב רַאפ עיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןַא
 -סגנודליב עזעיגילער ערעדנוזַאב ןופ ץענ ַא טלעטשעגפיוא טָאה
 ןביהעגנָא טָאה "תוברת; ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .(ןטלַאטשנא
 רעשיערבעה רעד ןופ םינינע יד רַאפ טפירש-שדוח ַא ןבעגוצסיורַא
 רָאטקַאדער רעטשרע ריא ."תוברת/ ןעמָאנ ןטימ ,ךוניח ןוא רוטלוק
 -ַאדער טפירש-שדוח יד ןבָאה -- םיא ךָאנ ןוא ,יול ףסוי ןעוועג זיא
 רָאסעּפָארּפ ןוא (לגיבא) ליגייב .א.מ .,ןיוועל דוד ןגָאגַאדעּפ יד טריג
 -ץרא ןייק ןעוװעג הלוע טייצ רעד טימ ןענעז עלַא) ןָאסרואינש לשיפ
 -קורד ףניפ ,ןטייז 80 טָאהעג טָאה "תוברת, ןופ טפעה עדעי .(לארשי
 ןיא ךיז ןבָאה סע ןוא ,ךוב ןכעלנייועג ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ,ןגיוב
 רעשידי רעד ןיא ןגָאגַאדעּפ עטסנעעזעגנָא יד טקילײטַאב ריא
 ןטעברַא ערעײז טכעלטנפערַאפ ןבָאה טרָאד .גנודליב ןוא רוטלוק
 ןופ שארב ןענַאטשעג גנַאל-ןרָאי זיא רעכלעוו ,ןָאהט עשוהי ר"ד
 ךָאנרעד זיא) ןַאמפיש סחנּפ ;ןליױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-"תוברת, רעד
 .א ח ,(הריס-ןב .פ ןעמָאנ ןטימ לארשי-ץרא ןיא ןרָאװעג טמירַאב
 ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא רעכלעוו ,רעיצרעד רעשידיי ַא) ווָאקינבוד
 לשיפ .פָארּפ (ט"פרת ,ןורבח ןיא ןשינעעשעג עקיטולב יד תעב
 ןגעוו ןעלקיטרַא יד וצ בָאגוצ ןיא .א.א ליגייב .א .מ ,ןָאסרואינש
 ןענעז ,רוטלוק ןוא גנודליב ןופ טלעװ רעד ןיא םינינע עדנפיול
 רענײמעגלַא רעד ןופ, :ןעגנולײטּפָא עקידנעטש ןעוועג "תוברת, ןיא
 רעשיגָאגַאדעּפ רעד ןיא, ,"ןבעל-לוש ןופ, ,"רוטַארעטיל רעשיגָאגַאדעּפ
 .רעכיב-ןרעל ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא עשיפַארגָאילביב ןוא ?טלעוו

 זיב ב"פרת ןופ ,רָאי יירד טריטסיזקע טָאה טפירש-שדוח יד
 ןרָאװעג טיײנַאב זיא ,1932 רָאי ןיא ,רעטעּפש רָאי עכעלטע .ה"פרת
 זיא טלַאהניא ריא רעבָא ,עשרַאװ ןיא "תוברת, טפירש-שדוח יד
 -לַארטנעצ ןופ תועידי רָאנ טָאהעג טָאה יז .ןרָאװעג טרענעלקרַאפ
 -טנפערַאפ ייז ןגעלפ רעירפ סָאװ ,ןלױּפ ןיא "תוברת, ןופ טעטימָאק
 םעדכָאנ ןוא ,גנוטײצ רעשיערבעה רעכעלגעט רעד ןיא ןרעװ טכעל
 עלַארטנעצ-"תוברת, יד טָאה ,ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא "הריפצה, יװ
 ןעײנַאב ןטימ ןעמַאזוצ .ענובירט-עיצַאמרָאפניא ןַא ןיא טקיטיונעג ךיז
 ןופ עלַארטנעצ יד טָאה ,'תוברת, טפירש-שדוח עוויטַאמרָאפניא יד
 רַאפ טפירש-שדוח ַא ןבעגוצסיורַא ןביוהעגנָא ןלוּפ ןיא "תוברת;
 ןעמָאנ ןטימ ,גנודליב

 "םיקפא,

 דילגטימ-סגנוטַײל ,רהוז יבצ ר"ד ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא
 רעד ."ריעצה רמושה; ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא ןוא ?תוברת? ןופ
 םעד ענובירט ןייז ןיא טכַארבעגניײרַא טָאה ?םיקפא, ןופ רָאטקַאדער
 יד טלדנַאהַאב טָאה רע יװ רעמ ןוא "ריעצה רמושה; ןופ טסייג
 ןיא גנואיצרעד ןוא רוטלוק רעשיערבעה רעד ןופ ןעמעלבָארּפ
 -ץֹּפ רעלַאטנעמירעּפסקע רעד טעמדיװעג טרָא ליפ רע טָאה ,ןלױּפ
 טָאה יז יװ ױזַא ,ןעמרָאפ ןוא ןעגנוקעלּפטנַא עריא עלַא ןיא עיגָאגַאד

 רהוז יבצ רייד
 לַאנרושז-שדוח םענופ רָאטקַאדער

 ,"םיקפא,
 םיניינע-סגנואיצרעד רַאפ טפירשטייצ

 סרעדנוזַאב קידנכירטשרעטנוא ,טלעװ רעד ףױא טלקיװטנַא ךיז
 "ריעצה רמושה; ןופ ןטלַאטשנַא סגנודליב יד ןיא ןטנעמירעּפסקע יד
 .לארשי-ץרא ןיא

 טפירש-שדיח יד טָאה ןעזסיוא ןקידנעיצוצ ןוא םענייש ריא טימ
 -קעלעטניא ןופ טיײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז וצ ןפורעגסױרַא "םיקפא;
 ןיטרַאמ ןעגנופַאש ערעייז טכעלטנפערַאפ טרָאד ןבָאה סע .להק ןלעוט
 ,רהוז יבצ ,ןיועל הממא .ףלעהטָאג הדוהי ,יקצירטסיב ןתנ ,רעבוב
 ךיוא יװ ,ןזיירק-"ריעצה רמושה, יד ןופ בור סָאד ,תירוטקפ הטיא
 .י ,ליגייב .א.מ ,םיובנירג .י .,ןָאסניועל םהרבא .,סבח הכרב
 .א .א יראנב .נ ,ווָאנַאיױרד .א ,יקסווָאנירוא .ַא ,סעגייא

 זיא רעטעּפש .טפירש-שדוח ַא יו ןענישרעד טשרעוצ זיא "םיקפא;
 רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןוא עלַאמרָאנ ןייק ןעוועג טינ עיצַאקילבוּפ ריא
 -נָא .טייצ וצ טייצ ןופ ןענישרעד יז זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ
 יד יו "םיקפא, טפירש-שדוח יד טניײשרעד 1940 ןופ קידנבייה
 רעטנוא ,לארשי-ץרא ןיא "ריעצה רמושה, ןופ טפירשטייצ-סגנודליב
 .רהוז יבצ ןופ עיצקַאדער רעד

 -שדוח יד עשרַאװ ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה א"צרת רָאי ןיא
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 רעטעלבנכָאװיײװצ

 רעטעלבנכָאװ ןוא

 ,טנגוי ןוא רעדניק רַאפ

 ןענישרעד ןענעז סָאװ

 עשרַאװ ןיא

 רעקיצנַאװצ יד ןיא

 ןרָאי רעקיסיירד ןוא

 אבמער קיזיײא

 -סילבערפ ןוא -רערעל ןופ ןַאגרָא-סגנודליב ,"הרומה רבדע טפירש
 ןלױּפ ןיא ןטלַאטשנא-סגנודליב עשיערבעה יד ייב דנַאברַאפ-סניט
 טינ ךיז טָאה ,לענָאיסנעטערּפ ןעוועג טינ זיא טפירשטייצ יד טָא
 ַא ןבעג םייב טרירטנעצנָאק רָאנ ךיז ןוא ,ךיוה רעד ןיא ןסירעג
 יד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןגעװ עיצַאמרָאפניא עטיירב
 ןגעוו ךיוא יװ .ןלױּפ ןיא רענטרעג-רעדניק ןוא ןלוש עשיערבעה
 יד ןופ בצמ רעד .רערעל יד ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל ןוא -סטעברַא יד
 ןטלַאהוצנייא טביולרעד טינ יז טָאה ןלוש עשיערבעה יד ןיא רערעל
 ליפ טימ ןעניישרעד טגעלפ "הרומה רבד; .טפירשטייצ ענעגייא ןַא
 בקעי ר"ד :ןעװעג ןענעז ןרָאטקַאדער ענייז .1938 זיב ןסייררעביא
 .ןַאמביײרש בקעי ןוא ןַאמלעג והילא ,ןָאסנַארַא

 עכעלטנגוי ןוא רעדניק רַאפ ןעגנוטייצ

 רעשיערבעה רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןבָאה טײצ עצנַאג יד
 גָאט ןזיב 1920 רָאי ןופ קידנבױהנָא ,ןליוּפ ןיא גנוטייצ רעכעלגעט
 ןבעגוצסיורַא טימַאב ךיז -- ,ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא טָאה יז ןעוו
 בור סָאד רעבָא .עכעלטנגוי ןוא רעדניק רַאפ עגַאלײב עלעיצעּפס ַא
 ןבָאה ייז סָאװ ץלַא .ןבעגעגנייא טינ ךיז טָאה ןעגנואימַאב ערעייז ןופ
 עשיערבעה ןבָאה םעד וצ לעלַארַאּפ .ןלַאפעגכרוד זיא ,ןָאט ןביױהעגנָא
 ןבעגוצסורַא ןעגנואימַאב טכַאמעג ןליוּפ ןיא ןגָאגַאדעּפ-רעביירש
 ןרָאא יד ןיא .עכעלטנגוי ןוא רעדניק רַאפ ןלַאנרושז עלעיצעּפס
 -שירַארעטיל ַא ןענישרעד עשרַאװ ןיא זיא (1922--24) ד"פרת--ג"פרת
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,עכעלטנגוי רַאפ טפירש-שדוח עכעלטפַאשנסיוװ
 ןיא ןטפעה 10 ןענישרעד ןענעז ריא ןופ סָאװ ,יקצישָאבול .א ןופ
 -סוליא ןַא ןבעגעגסױרַא יקצישָאבול .א טָאה (1925) ה"פרת רָאי
 ןעמָאנ ןטימ ,רעטלע ןרעגניי ןיא רעדניק רַאפ טפירש-שדוח עטרירט
 ,1927 רָאי ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא ווּורּפ רעטירד ַא ."בכוכ-ןב;
 ןבעגסױרַא םייב ,עיצַאזינַאגרָא"תוברת, רעד ןופ ףליה רעד טימ
 "ןטק ןותע, ןעמָאנ ןטימ ,רעדניק רַאפ טַאלבנכָאװ ַא

 ,יקצישָאבול ןרהא ןופ "בכוכה, ןופ ןעניישרעד ןטימ קיטייצכיילג
 -סוליא ןַא עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא ,ד"פרת--ג"פרת ןרָאי יד ןיא
 ןיא לָאמ ןייא -- רָאי עטשרע סָאד .עכעלטנגוי רַאפ גנוטייצ עטרירט
 .א) שטיװָאבוקעי .ל.א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ןכָאװ ייווצ
 שדוח ַא לָאמ ןייא רָאנ ןענישרעד יז זיא רָאי ןטייווצ ןיא .(היבקע
 רעליבַאטס רעד טימ ןוא ןילטײצ ןרהא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 ןעמָאנ ןטימ ,גנוטייצ יד טָא .ןַאמכיפ בקעי ןופ טעברַאנעמַאזוצ
 טָאה יז רעבָא ,להק-רענעייל ןגנוי םייב טבילַאב ןעוועג זיא ,"םילבש;,
 .רָאי ייוצ יו רעמ טריטסיזקע טינ

 זיא רעדניק רַאפ עסערּפ ןופ טיבעג ןפיוא ווּורּפ רעטצעל רעד
 טריפעגנייא זיא'ס ןעוו ,1925--1922 ןרָאי יד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג
 -ער רעד רעטנוא ,רעדניק רַאפ גנולײטּפָא עלעיצעּפס ַא ןרָאװעג
 -נכָאװ רעשיערבעה רעד וצ בָאגוצ ַא יװ ,ןעטרַאגנייו .י ןופ עיצקַאד
 ."ךרדב, גנוטייצ



 תומחלמ טלעוו עדייב ןשיװצ ןליוּפ ןיא עסערּפ עשיערבעה

 עטצעל יד -- "ךרדב;

 ןליוּפ ןיא גנוטיײצנכָאװ עשיערבעה

 ַא ןופ ןעניישרעד סָאד ןעיײנַאב וצ ןוװרּפ עלַא יװ םעדכָאנ
 -עגנָא טָאה ןעגנולעג טשינ ןענעז עשרַאװ ןיא גנוטייצגָאט רעשיערבעה
 ,שידיי ןיא גנוטיײצגָאט עשיטסינויצ עסיורג יד ,"טנייה, רעד ןביוה
 ַא -- "ךרדב, ןעמָאנ ןטימ ,תירבע ןיא טַאלבנכָאװ ַא ןבעגוצסיורַא
 סָאד .רוטַארעטיל ןוא ןבעל ןופ ןעמעלבָארּפ יד רַאפ טפירשטייצ
 -וקעי .ל.א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןענישרעד זיא טַאלבנכָאװ
 תואצוה יד .םיובנירג קחצי ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ןוא שטיװָאב
 ןייק ןעװעג טינ ןענעז טַאלבנכָאװ עשיערבעה סָאד ןטלַאהסיוא ףיוא

 ןענעז תונובשח יד ןוא טרָאּפסנַארט רעד ,גנוריפנָא יד לייוו ,עסיורג

 ןופ טַאמרָאפ רעד ."טנייה, ןופ טַארַאּפַא ןכרוד ןרָאװעג טריפעג
 רעכעלגעט רעקידתבש-ברע ןַא וצ ךעלנע ןעװעג זיא "ךרדב;
 -כיילרַאפ יד טָא .ןטייז 8 ןיא ןענישרעד ללכ-ךרדב זיא יז .גנוטייצ
 םעד טכעלגעמרעד ןבָאה עיצקַאדער-"טניהש רעד דצמ ןעגנורעט
 ןופ ,דנַאנַאכָאנ רָאי ריפ גנוטיײצנכָאװ רעשיערבעה רעד ןופ םויק
 זַא ,טגייצרעביא ךיז ןבָאה רעמיטנגייא יד ןעוו רעבָא .1935 זיב 2
 ענעגייא עריא ןופ סיוא טינ ךיז טלַאה גנוטייצנכָאװ עשיערבעה יד
 רָאי ריפ ךָאנ ייז ןבָאה ,ןטסולרַאפ וצ םרוג זיא ןוא תוסנכה
 -רַאפ קיטליגדנע זיא םורַא ױזַא ןוא ,עבַאגסױא ריא טלעטשעגּפָא
 ןלױּפ ןיא עסערּפ רעשיערבעה רעד ןופ השרּפ יד ןרָאװעג טקידנע
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 רַאב הירא

 רעד ןגעוו טשינרָאג טעמכ טסיױו רָאי ץנַאג ַא ןופ רענעייל ועד
 רעניא רעדעי .רוטנעגַא-ןפַארגעלעט טסיײה סָאװ ,עיצוטיטסניא
 זיא רענעײיל ןעצ ןופ ןיינ רַאפ רעבָא ,גנוטייצ ַא זיא סע סָאװ סייוו
 זיא ןמיס ריא סָאװ ,ךַאז עמינָאנַא קידנעטשלופ ַא רוטנעגַא-סעיינ ַא
 -סעיינ ַא זומ קידנליוו-טשינ .העידי רעד ןופ בײהנָא ןרַאפ תובית-ישאר ַא

 יד זיא גנוריטנעצקַא-טסבלעז יד תעב ,םינּפ ריא ןגרָאברַאפ רוטנעגַא
 גנוטייצ ַא ןופ םרָאפ עכעלרעסיוא יד וליפַא .גנוטייצ רעד ןופ המשנ
 זַא ,ןופרעד טדערעגּפָא ןיוש ,םויק ריא ןופ תודוסי יד ןופ רענייא זיא
 ךיז טליּפש סָאװ ,עטכישעג "עכעלרעסיוא, ןַא גנוטייצ ַא טָאה דימת
 -ַאב טרעוו גנוטייצ רעד ןופ תוהמ רעד .רענעייל ןופ ןגיוא יד רַאפ ּפָא
 יד ןופ גנורישזנַארַא רעד ןופ ,ןריגַאדער ריא ןופ ןפוא ןכרוד טמיטש
 רעדליב ,לַאירעטַאמ-ןעייל םעד ןעגנַאלרעד ןופ ,ןלײטּפָא ענעדיישרַאפ

 ןיוש ןָא ךיז טבייה גנוטייצ רעד ןופ גנוריטנעצקַא יד .ןכיילג סָאד ןוא
 זיא גנוטייצ ַא זַא ,טפערט'ס ןוא ,רעטעברַאטימ עריא ןופ ןעמענ יד ןופ
 ריא טגנילעג'ס סָאװ ,ןופרעד לשמל ,"עיצַאסנעס; לסיבַא ןכַאמ וצ לגוסמ
 ,גנוטייצ רעדנַא ןַא ןופ קיטסיצילבוּפ ןיא םש-לעב ַא ןעגנערבוצרעבירַא
 רעכיז סע זיא ,רעריא רָאטקַאדער-טּפױה רעד ךיז טייב סע זַא ןוא
 -ַאנרושז זיירק ןגנע ןַא יו רעמ ךסַא טריסערעטניא סָאװ ,שינעעשעג ַא
 ףבעל 'ןכעלרעניא, ןכיײר ַא גנוטייצ יד ךיוא טָאה םעד ץוח .ןטסיל
 רוביצ ַא ןענעז גנוטייצ ַא ןופ רעטעברַאטימ קיצרעפ רעדָא ,קיסיירד
 ןייק טינ זיא'ס ןוא ,קיטכיוו ץנַאג רעבָא סיורג טשינ עקַאט ,ךיז רַאפ
 ןסקַאװ סע ןכלעוו ןופ ,ןדָאב רעד טּפָא ןענעז ןעגנוטייצ סָאװ ,רעדנּוװ
 ןופ רעטעברַאטימ יד ןופ עקינייו טינ ןוא .רעוט-ללכ לשמל ,סױרַא
 -דעו ןעוועג "הלודגל הלוע, עקַאט ןענעז ןלױּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי
 -טפַאשלעזעג ענעעזעגנָא יד ןשיווצ ייז ןופ עכעלטע ךיז ןענעכער םויה
 עטסקינייװעניא סָאד .ּוװשרעדנַא ךיוא ןוא לארשי ןיא רעוט עכעל
 עכעלנייוועג עלַא טימ ,םעד ץוח ךיז טריזירעטקַארַאכ גנוטייצ ַא ןופ ןבעל
 אטישּפ ַא ןוא ,ףורַאב ןקידתופתושב ַא וצ ןרעהעג סָאװ ןעגנוניישרעד
 ,גנוסױטשּפָא ןוא גנואיצוצ :גנוטייצ ַא יו עיצוטיטסניא ַאזַא ןיא ןיוש
 רענייא טינ .האנש-האנק ןוא עיטַאּפמיס ,סעגירטניא ןוא טפַאשטניירכ

 (א"טי) רוטנעגַא-ןפַארגעלעט עשידיי יד

 וַאדנַאל םקעי

 רעד ןופ רעריפנַא ןוא רעדנירג
 (א"טי) רוטנעגַא-ןּפַארגעלעט רעשידיי

 טכיזניה רעד ןיא ךיוא טָאה ןליוּפ ןיא ןטסילַאנרושז רוד ןיימ ןופ
 .ךַאפ רעזדנוא ןיא ןבעל ?טנַאסערעטניא, ןַא טַאהעג

 ךיא בָאה בַאטשסַאמ םעד טָא טול זַא ,ןגָאז ךיא זומ ןרעױדַאב םוצ
 עטנכערעגסיוא עלַא יד ןופ :ןכַאז עטנַאסערעטניא ךסַא ןלייצרעד וצ טינ
 .קילײװגנַאל שממ ןעוועג א"טי ןיא ןעבעל רעזדנוא זיא ןטקנוּפדנַאטש
 זיב 1927 ןופ עיצקַאדער-א"טי רעװעשרַאװ רעד ןיא טעברַאעג כָאה ךיא
 ןענָאמרעד טינ רימ ןעק ךיא ןוא ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ
 סָאד ןוא -- ןימ םעד טָא ןופ גנוריסַאּפ ?עטנַאסערעטניא; ןייא וליפַא
 רעד ןיא ןוא ןלױּפ ןיא ,א"טי ןופ ןרָאי-ילב יד ןעװעג ךָאד ןענעז
 רעייז רעד ןטיבעג טינ לָאמניײא ןייק ךיז טָאה ןרָאי יד טָא ןיא .טלעוו
 ןענעז ןרָאי עלַא יד .עיצקַאדער רעזדנוא ןופ לעטשנעמַאזצ רעניילק
 רענעברָאטשרַאפ רעד :לכה-ךסב ןשטנעמ יירד עבלעז יד ןעוועג סע
 ןוא עשרַאװ ןיא ַא'טי ןופ רָאטקעריד רעד ןעוועג זיא סעזָאמ לדנעמ



 עי

 (א"טי) רוטנעגַא-ןפַארגעלעט עשידיי יד

 ךיא ןוא ןַאמרעב בקעי ןוא ,טעברַא ריא ןופ טסייג רעקידנבעלַאב רעד
 לָאמ ייווצ רעדָא ןייא .ןיטעלויב ריא ןופ ןרָאטקַאדער יד ןעוועג זענעז
 ןסערגנָאק עקיטכיוו טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ,טפרַאדעג ןעמ טָאה רָאי ןיא
 -רוא עכעלרעי בילוצ ,ךיז טײטשרַאפ ,ןוא) ןעגנוריסַאּפ עכעלנע רעדָא
 רעדָא רעטעברַאטימ ןייא ןסיורד ןופ עיצקַאדער ןיא ןדַאלניײא ,(ןביול
 עקידנעטש טַאהעג טָאה ַא'טי .ןכָאו עכעלטע ףיוא ףליהוצ ייווצ
 עשרַאװ ןיא ןוא ,טעטש-ץניװָארּפ ערעסערג יד ןיא ןטנעדנָאּפסערָאק
 רעבָא ;ןטיבעג ענעדיישרַאפ רַאפ ןרעטרָאּפער עכעלטע טַאהעג יז טָאה
 ןבָאה לָאמניײק סָאװ ,רעטעברַאטימ עקידנסיורד ןעוועג ןענעז עלַא יז
 .אפוג טעברַא רעלענָאיצקַאדער רעד ןיא קלח ןייק טַאהעג טינ יײז
 ,סניטסינישַאמ ,עיצַארטסינימדַא) לַאנָאסרעּפ ןשינכעט ןטימ ןעמַאזוצ
 עשרַאװ ןיא ָארויב-ַא'טי ןיא ןבָאה (רעטעברַא-לסנעטס ןוא -ןָאפעלעט
 .ךרעב ,ןשטנעמ ץוט ַא יװ רעמ טעברַאעג טינ לָאמניײק

 "הלודגל-הלוע, ןענעז סָאװ ,ןטסילַאנרושז טנָאמרעד בָאה ךיא
 תורוש יד טָא ןענעיל ןלעװ סָאװ ,יד ןופ עקינייא תוחּפל ןוא ,ןעוועג
 עשרַאװ ןיא טפַאשנַאמ-ַא'טי רעניילק רעד ןופ ךיוא זַא ,אמתסמ ןסייוו
 ןַאמרעב בקעי ןופ ערעירַאק עשיטילָאּפ יד םגה .רענייא ַאזַא סױרַא זיא
 עקינייא ןגָאז וצ בייוחמ ןגעווטסעדנופ ךיא ןיב ,רעהַא ןינע ןייק טינ זיא
 ןוא סעזָאמ .ַא'טי ןיא טעברַא רעד וצ גנואיצַאב ןייז ןגעוו רעטרעוו
 רָאנ ,םתס טסינומָאק ןייק טינ זיא ןַאמרעב זַא ,טסּוװעג דימת בָאה ךיא
 זיא ןַאמרעב רעבָא ,ײטרַאּפ רעד ןיא עיציזָאּפ עקיטכיוו ַא טמענרַאפ
 ךורבסיוא ןכָאנ טשרע ןוא .רָאטַאריּפסנָאק רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג
 םיטרּפ עקידנשַארעביא ןרָאװעג טנַאקַאב רימ ןענעז המחלמ רעד ןופ
 -נוזַאב ןוא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשילױּפ רעד ןיא דמעמ ןייז ןגעיו
 ןופ לעפַאב ןטיול ןרָאװעג ןזָאלעגרעדנַאנופ זיא יז יװ םעדכָאנ סרעד
 עיצקַאדער רעד ןיא טעברַא רעזדנוא ןופ ןרָאי עלַא ךשמב .ןרעטנימָאק
 טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ (רימ רַאפ םישדח עכעלטע ןעמוקעג זיא רע)
 "םלענ; לָאז ןַאמרעב זַא -- לשמל ,יַאמ ןטשרע ןרַאפ טרַאה -- ןפעט
 סיוא ךיז טלַאהַאב רע זַא ,טסּוװעג ןבָאה רימ .טעברַא רעד ןופ ןרעוו
 ןעועג רע זיא לָאמ ןייא רָאנ רעבָא ;ײצילָאּפ רעשיטילָאּפ רעד רַאפ
 וצ טרעקעגקירוצ ףכית ךיז טָאה רע ןוא געט עכעלטע טריטסערַא

 .טעברַא רע

 ןעוועג ןענַאמרעב רַאפ זיא טעברַא עקיזָאד יד זַא ,רָאלק זיא סע
 טַאהעג רע טָאה ןבעל "ןתמא/ ןייז ןוא ,הסנרּפ ןייז ןופ רוקמ רעד זיולב
 טלּפָאד ַא ןָא טפור ןעמ סָאװ סָאד טַאהעג טָאה רע .ּוװשרעדנַא ץעגרע
 עשיגָאלָאכיסּפ עטשרמולכ ןיא ןײגניײרַא טינ ָאד ףרַאד ךיא רעבָא ,ןבעל
 ץוט רעביא םעד ןיא זַא ,ןקרעמַאב וצ גונעג רימ זיא סע .ןעיירעלבירג
 ןעװעג טינ לָאמנײק זיא ,טעברַא רעקידתופתושב רעזדנוא ןופ ןרָאי
 ױזַא ַא'טי ןיא הכאלמ ןייז טוט ןַאמרעב זַא ,לפייווצ ןופ ןטָאש ןייק
 סָאװ םיללכ יד טיול ,רמולכ -- סָאד ןטכילפרַאפ ןּפיצנירּפ עריא יװ
 עכלעוו ,עיצוטיטסניא עשידיי עלַאנָאיצַאנ ַא טלעטשעג ךיז טָאה סע
 ןבָאה סָאװ ,ןּפיצנירּפ -- םיא רָאנ ןוא רוביצ ןשידיי םעד יירט זיא
 ,טסינומָאק ַא ןופ גנואיושנָא-טלעװ יד ןעוװעג רתוס סיוא טנורג ןופ
 .ןסערעטניא עריא ןוא עװקסָאמ יירט טולָאסבַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 ;גנואיושנָא סנַאמרעב זַא ,לַאפ ןייא ןייק ןעוועג טינ רעבירעד זיא סע
 ?טנעמ ַא יו טעברַא ןייז ןדָאש ןעגנערב ןפוא זיא'ס ןכלעוו ףיוא ןלָאז
 יא'ס רעכלעוו ןיא ריא ףיוא ןעוועג עיּפשמ ןבָאה לָאז רעדָא ,ַא"טי ןופ
 ַא'טי ןיא טעברַא יד זיא רימ רַאפ ןוא ןסעזָאמ רַאפ .םרָאפ
 ָאיסעּפָארּפ רעזדנוא ןופ רָאנ טינ ןוא ,ןבעל רעזדנוא ןופ טלַאהניא רעד
 ו ןבעל ןייז ךיוא יו טריפעגפיוא ךיז טָאה ןַאמרעב .ןבעל ןלענ
 רעד ןיא ,זדנוא ןשיװצ ןעגנואיצַאב עכעלנעזרעּפ יד ךיוא .יױזַא ןעוועג
 רימ ;עטנכייצעגסיוא דימת ןעוועג ןענעז ,ריא ץוחמ ןוא עיצקַאדער
 .טניירפ עטנעָאנ שממ ןעוועג ןענעז

 טלָאװעג טלָאװ ךיא ןעוו ,רעמ ליפ ןגָאז טפרַאדעג רעכיז טלָאװ ךיא
 -ּפמָאק זיא עמעט יד .ןענַאמרעב ןופ ?טלַאטשעג עשידיי, יד ןענעכייצ
 ָאד בָאה ךיא רעבָא ,עטנַאסערעטניא ןַא רעייז ךיז רַאפ םגה ,טריציל
 רָאנ ,עשרַאװ ןופ ַא'טי ןיא ןשטנעמ יד ןגעוו ןביירש וצ העדב טינ
 זיולב בָאה ךיא ןוא ,טיײקיטעט רַיא ןוא עיצוטיטסניא רעד ןגעוו זיולב
 ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא סָאװ ,םעד בילוצ עמעט רעד ןופ טכייװעגּפָא
 רעד ןופ ןרָאי עלַא ךשמב רבח רעטוג ןיימ ןוא ןיטעלויב-א"טי ןופ
 ןַא טריפעגסיוא הפוקת רעסיוועג ַא ןיא טָאה ,עיצקַאדער ןיא טעברַא
 זיב ,ןלױּפ ןשיטסינומָאק ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאר עקיגנַאר-טשרע
 ןיא ןשינעעשעג יד ןופ טַאטלוזער ןיא ןרָאװעג טקיטייזַאב זיא רע
 .טכַאמ רעד וצ ַאקלומָאג ןופ רעקקירוצ ןטימ ןוא 1956 טסברַאה
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 עיצַאמרָאפניא *רעשידָאירעּפ, ַא ןופ ּפיטָאטַארּפ

 ךיא יו ,ךעלגעמ טעװ קירוצ רָאי קיצרעפ טימ ןופ דָאזיּפע ןַא
 ,עשרַאװ ןיא ַא'טי ןופ ןבעל םעניא רענעייל םעד ףכית ןריפניירַא ,ףָאה
 .טַאמילק ןוא טעברַא ריא ןופ שזַאזייּפ ןיא

 -חרזמ ןיא תונידמ ץוט ןבלַאה םעד ןופ ענייא ןעוועג זיא ןלוּפ
 ןבעל םוצ ןעמוקעגקירוצ רעדָא ןרָאװעג ןריובעג ןענעז סָאװ ,עּפָארײא
 ,1928 טסברַאה ןיא .המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ טַאטלוזער ןיא
 יד טָאה ,טײקיגנעהּפָאמוא רעשיטילָאּפ רעייז ןופ גָאטרָאי ןטנעצ םוצ
 ןעגנוטייצ יד ןלעטשוצ טלָאװעג קרָאי-וינ ןיא ַא'טי ןופ עלַארטנעצ
 ועביא עטרירטנעצנָאק ,רוטנעגַא רעד ןופ ןטנענָאבַא עקירעביא יד ןוא
 -טנַא ןייז ןוא רעדנעל יד טָא ןיא רוביצ ןשידיי ןופ בצמ ןגעוו ןטכיז
 .קילדנעצרָאי ןקיזָאד ןיא גנולקיוו

 עבַאגפיוא יד ןרָאװעג טגיילעגפיורַא רימ ףיוא זיא עשרַאװ ןיא
 ןעלמַאז םייב ןיוש ןוא ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןגעוו טכיזרעביא ןַא ןבעג וצ
 ,טפַאשנגייא ןַא טקעלּפטנַא רימ ךיז טָאה לקיטרַא ןרַאפ לַאירעטַאמ
 -טנורג ַא יװ רַימ יב ןעװעג יז זיא רעטעּפש ןרָאי ליפ ךָאנ סָאװ
 יד ןעק ןעמ .הנידמ רעשיליוּפ רעד ןיא ןבעל ןשידִיי ןופ טפַאשנגיײא
 -לקיצ, יד רעדָא ,"טיײקשידָאירעּפ ןופ ּפיצנירּפ רעד, ןפורנָא ךַאז
 סָאד טָא טָאה םצעב .ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידיי ןיא -?טײקיטרַא
 -ָאיסעּפָארּפ ןופ --"ןסקַא; עטלייצעג ףיוא דימת טײרדעגמורַא ךיז ןבעל
 .עיצַאמרָאפניא רעשידיי רַאפ ּפיטָאטָארּפ ןימ ַא יװ טקנוּפדנַאטש ןלענ
 עטסקיטכיו יד "?ּפיט; ןדעי ןופ ןעמענ זיולב טפרַאדעג בָאה ךיא
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 ףיוא יװ ,ריא ףיוא ןעיצפיורַא ןוא קילדנעצרָאי םענעי ןופ שינעעשעג
 ןבָאה סָאװ ,ןימ ןבלעז ןופ ןשינעעשעג עקירעביא יד ,ןלערק לרינש ַא
 "לעדָאמ; רעקיזָאד רעד .הפוקת רעטכוזרעטנוא רעד ןיא טריסַאּפ
 -נעמוק ןיא טרעדנעעג טינ ךיוא ךיז טָאה עיצַאמרָאפניא רעשידיי רַאפ
 ,ןליוּפ ןקידנעטשבלעז ןופ םויק ןופ ףוס ןזיב שממ ,קילדנעצרָאי ןקיד
 יד :רעלעקנוט ךס ַא ןרָאװעג ןַאד ןענעז דליב ריא רַאפ ןברַאפ יד םגה
 -- םילובלב יד ,רעקידתוירזכַא ןרָאװעג ןענעז ןעמָארגָאּפ עשידיי-יטנַא
 ַאד ךיז לעװ ךיא .רעברַאה ליפ --- ןעגנוגלָאפרַאפ יד ,רעקידתועשר
 ,1928 רָאי ןופ עניימ ןּפיטָאטָארּפ עקידרקיע יד ףיוא ןלעטשּפָא רוציקב
 עט רוביצ ןשידִיי ןופ תוהמ-סנבעל םעד ןכאמ ךעלױשנָא טעוו סָאד ןוא
 רעזדנוא ןיא תוהמ-סנבעל רעד ןעװעג ךיוא אליממ זיא סָאװ ,ןלוּפ
 .עשרַאװ ןיא ָארויב רעניילק

 -ָארּפ רעד ןעמונרַאפ ָאד טָאה טרָא עטשרע סָאד זַא ,רָאלק זיא'ס
 עסיורג ,תומוהמ ,ןדיי ןופ ןעגנוצעלרַאפ עשיזיפ ןגעוו תועידי ןופ ּפיטָאט

 טרימַאלקָארּפ זיא ןלױּפ ןופ טייקידנעטשבלעז יד .ןעמָארגָאּפ עניילק ןוא
 ןענעז םעדכָאנ געט עטלייצעג ןיוש ןוא ,1918 רעבמעווָאנ ןיא ןרָאװעג
 רעד ,עיצילַאג-חרזמ ןופ טעטש עקינייא ןיא ןעמָארגָאּפ ןעמוקעגרָאפ
 רעד ןופ טָאטשטּפיױה יד ,(ווָאװל) גרעבמעל ןיא ייז ןופ רעטסקידארומ
 -פיג ןופ גנוטַײלגַאב ןיא ,ביור ,ןעגנודניצרעטנוא ,תוחיצר .ץניוװָאדּפ
 םָארגָאּפ רעד ."ןליוּפ ןופ םיאנוש עקידנעטש; יד ןגעק עצעה רעקיט
 רעצנַאג רעד ןיא םערוטש ןקיטכעמ ַא ןפורעגסיורַא טָאה גרעבמעל ןיא
 -רָאפסיוא ןַא ןעמוקעג וליפַא זיא עקירעמַא ןופ ןוא ,טלעוו רעשידיי
 ,וַאטנעגרָאמ ןענַאטשעג זיא עיסימָאק רעד ןופ שארב .עיסימָאק-סגנוש
 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ רָאדַאסַאבמַא ןעוועג רעירפ זיא רעכלעוו
 רעד ןיא רעטסינימ-סנַאניפ ןופ רעטָאפ רעד זיא רע) .ייקרעט ןיא
 -ןיד רעד .(המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב טלעווזור ןופ גנוריגער
 ךיוא טייז ןייז ןופ טָאה ,ןבעגעגרעביא טָאה ּוַאטנעגרָאמ סָאװ ,ןובשחו
 -נוזַאב ןוא ,טלעוו רעשידיי רעד ןיא םערוטש ןסיורג ַא ןפורעגסיױרַא
 יד טריטּפעצקַא טָאה חילש רעד לייוו ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןשיוװצ סרעד
 זיא שיטקַאפ ןוא ,טפַאשרעה רעשילוּפ רעײנ רעד ןופ תונעט-רקיע
 עקירעמַא ןיא עיציזָאּפ רעקיטכיוו ַא ףיוא דיי רעד זַא ,ןעמוקעגסיורַא
 ןטימעסיטנַא יד זַא ,ךיז טײטשרַאפ .םָארגָאּפ םעד טָא טקיטכערַאב טָאה
 רעד ךָאנ ןרָאי ליפ ךיוא ןינע םעד טָא טצונעגסיוא ןבָאה ןלױּפ ןיא
 ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא םָארגָאּפ רעגרעבמעל רעד .שינעעשעג
 ןרָאװעג ןגיוצעגפיורַאא ןענעז םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,טכיזרעביא םענעי
 .רעטעּפש ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןעמָארגָאּפ ?לרינש ןפיוא

 "?עשיסַאלקא יד ןופ ענייא יו טמשעג ןלױוּפ טָאה טסיזמוא טינ
 ןופ ,ןדיי ףיוא םילובלב ןופ טכיזניה רעד ןיא ךיוא ,תונידמ עשיטימעסיטנַא
 יװ .ןכיילג סָאד ןוא תודע עשלַאפ ןופ ךמס ןפיוא ןסעצָארּפ-יוש
 רעד רימ רַאפ טנידעג טָאה ןימ םעד ןופ ןשינעעשעג רַאפ ּפיטָאטָארּפ ַא
 ןכלעוו ןיא ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ טפלעה רעד ןיא טּפשמ רעטמירַאב
 טקידלושַאב זיא ,רעגייטש ןעוװעג זיא ןעמָאנ ןייז ,רוחב רעשידיי ַא
 רעד ןופ טנעדיזערּפ ןופ ןבעל ןפיוא טַאטנעטַא ןַא ןכַאמ ןיא ןרָאװעג
 ןלעיציפָא ןַא טַאטשעגּפָא טָאה רע תעב ,יקסווָאכעשטיָאװ קילבוּפער

 ןופ ףוס םוצ טכיזרעביא םעד קידנביירש ןיוש .גרעבמעל ןיא ךוזַאב

 רעכלעװ .טּפשמ םעד טקנעדעג ןשטנעמ קיניײװ רעייז ןבָאה 8
 טָאה טכירעג סָאד תויה ,רעלענָאיצַאסנעס ַא רעייז ןעוועג טייצ רענייז זיא
 טיײרפַאב ,זיוה-סלדנַאה ַא ןיא רעטמַאַאב רעטושּפ ַא ,רוחב םעד
 יד רָאנ טינ ןוא ,טכירעג סָאד ךיוא רעבָא :ףָארטש ןוא דלוש ןופי
 -וצוצ ידכ ,טנעקעג רָאנ טָאה סע סָאװ ץלַא ןָאטעג טָאה ,רוטַארוקָארּכ
 וצ טרינַאלּפ סָאװ ,דיי ַא ןופ ןכירטש יד ןטקידלושַאב םוצ ןּפעלק
 םענעי תעב סָאװ ,קילג ַא .דנַאל ןופ רעגריב ןטשרע םעד ןדרָאמרעד
 ,ּפָאק סטנעדיזערּפ ןופ רָאה ןייא ןייק ןלַאפעגּפָארַא טינ זיא טַאטנעטַא
 וצ זיולב ןעוועג טינ זיא הנווכ יד זַא ,ןבעגוצוצ קיטיונ טינ זיא'ס ןוא
 = = ןענעז ןדִיי יד -- קידלוש זיא דיי ַא .דיי ןטגָאלקעגנָא םענעי
 ץעזעג ענרעזיא סָאד ןעװעג קידנעטש זיא גנורענײמעגלַארַאפ יד
 לָאמנײא טינ סע ןבָאה ןדיי עשילױּפ יד ןוא ,םזיטימעסיטנַא ןופ
 ןבָאה ,טּפשמ ןכָאנ רעטעּפש רָאי ןעצ .בייל ןגייא רעייז ףיוא טליפעג
 ןיא ,טוג קנעדעג ךיא ביוא) ןעוועג הדומ ןטסילַאנָאיצַאנ עשיניַארקוא
 -סדנַאטשרעדיװ רעשילױּפטנַא רעד ןופ ןשטנעמ ערעייז זַא ,(עיגלעב
 תעב רעבָא .ןרָאטַאטנעטַא יד ןעוועג ןענעז ,עיצילַאג ןיא גנוגעוַאב
 גרשרא רעד טימ ןעמַאװצ טרעיודעג טָאה סָאװ ,טּפשמ םעד
 יד ןופ זדלַאה ןפיוא דרעװש ַא ןגעלעג זיא ,רעמ רעדָא טייצ רָאי ַא
 ןיא גנַאלקּפָא ןקידלַאװעג ַא טַאהעג טָאה השרּפ יד ןוא ,ןדיי עשילוּפ
 ןבָאה סע סָאװ ,םעד בילוצ סרעדנוזַאב ,טלעו רעשידיי רעצנַאג רעד
 לובלב-טולב םעד טקנעדעג ןבָאה עכלעוו ,רוד םענופ ליפ טבעלעג ךָאנ
 זיא ןליוּפ םעיינ ןופ לייט רעטסערג רעד ןעוװ ,וועיק ןַיא ןסילייב ןגעק
 .עירעּפמיא רעשירַאצ רעד ןופ ןצענערג יד ןיא ןגעלעג

 ןוא ,עקידרעירפ יד יװ רעשיטַאמַארד רעמכָאנ זיא סָאװ ,השרּפ ַא
 ,טכיזרעביא ןיימ ךָאנ ךיוא טייצ ךס ַא ןרָאװעג ןסעגרַאפ טינ זיא עכלעוו
 ,קצָאלּפ ןיא הליהק רעד ןופ ָאריּפַאש ברה ןופ השעמ יד ןעוועג זיא
 .שזַאנָאיּפש ןופ גנוקידלושַאב רעד רעטנוא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רעכלעוו
 שיטסיװעשלָאב ןוא ןלױּפ ןשיװצ המחלמ רעד תעב טרייסַאּפ טָאה סָאד
 טָאה רעטילימ ןשיליוּפ ןופ גנולײטּפָא ןַא ןעוו ;(1919/20) דנַאלסור
 רענלעז יד ןוא ,טָאטש יד ןעמונרַאפ קירוצ ןטכַאלש יד ןופ גנַאג ןיא
 ןָאקלַאב ןפיוא תילט ןיא טליהעגנייא טייטש רע יו בר םעד ןעזעג ןבָאה
 -ילימ ןכרוד זיא דיי ןקידנענעװַאד ןופ ךיז ןעלקָאש סָאד .זיוה ןייז ןופ
 ."אנוש םעד ןלַאנגיס ןבעג; יװ ןרָאװעג טשטייטעגסיוא טכירעג ןשירעט
 ןוא עשיטילָאּפ עטרִיצילּפמָאק ַא טריפעג ךיז טָאה םעדכָאנ ןרָאי ךס ַא
 ,בר ןופ ןעמָאנ םעד ןריטיליבַאהער וצ ידכ ,עינַאּפמַאק עשידירוי
 ןָא רעבָא -- לובלב ןשלַאפ ַא ןופ ןברק ַא ןלַאפעג זיא רעכלעוו
 .ןטַאטלוזער

 רעבָא ,"קיטילָאּפ, טימ ןָאט וצ טַאהעג ךיוא טָאה טכיזרעביא ןיימ
 ןופ טקנוּפ ןטימ ןדנוברַאפ טָאה סָאװ ,גניר ַא טַאהעג ךָאנ בָאה ךיא
 טנעדיזערּפ ןטשרע ןטימ גנוריסַאּפ יד ןעװעג זיא סָאד .םילובלב יד
 טעדרָאמרעד זיא רעכלעװ ,שטיװָאטורַאנ ןלוּפ ןקידנעטשבלעז ןופ
 רעד .לַאװ ןייז ךָאנ געט עטליײצעג רָאטַאטנעטַא ןַא ךרוד ןרָאװעג
 רעטסקיטכיװ רעקיטלָאמעד רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רעדרעמ



 (א"טי) רוטנעגַא ןפַארגעלעט עשידיי יד

 ,ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ) ןליוּפ ןיא ײטרַאּפ רעשיטימעסיטנַא
 ןרָאװעג "טשידיירַאפ; זיא שינעעשעג יד ןוא ,('סעקעדנע; טצריקעג
 טלייוװעגסיוא זיא שטיװָאטורַאנ .דרָאמ ןופ ןוויטָאמ יד טימ תוכיישב
 עשילוּפ יד ןופ ןעמיטש ליפ טימ רָאנ טינ טנעדיזערּפ סלַא ןרָאװעג
 -רָאפ יד םיא רַאפ טמיטשעג ךיוא ןבָאה'ס רָאנ ,םייס ןיא ןטַאטוּפעד
 ןופ ןגיוא יד ןיא .ייז ןשיוװצ ןדיי יד ןוא ,ןטייהרעדנימ יד ןופ רעייטש
 .ןלױּפ ןופ טנעדיזערּפ ןייז וצ טלסּפעג םיא סָאד טָאה לארשי-יאנוש יד
 ןיא ,טנעדיזערּפ ןפיוא ןסָאשעג טָאה ,רעלָאמ ַא ,רָאטַאטנעטַא רעד
 ןיא גנולעטשסיוא-רעדליב ַא טכוזַאב טָאה רע תעב ,1922 רעבמעצעד
 ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא רָאטַאטנעטַא רעד .עשרַאוװ ןיא ייזומ ןלַארטנעצ
 וצ רבק םייב ןעלמַאזרַאפ ךיז ןגעלפ ןטימעסיטנַא יד ןוא ,טיוט םוצ
 ןעוועג קידנעטש ןענעז ןעגנולמַאזרַאפ יד טָא ךיוא .טיײצרָאי רעדעי זייז
 .עצעה רעשידיײ-יטנַא רַאפ דיירסיוא ןַא

 יד רַאפ ּפיטָאטָארּפ ַא יװ טנידעג רימ טָאה סָאװ ,רעטסומ רעד
 -עגפיוא טָאה סָאװ ,שינעעשעג ַא ןעװעג זיא קיטילָאּפ ןופ םינינע
 ןינע רעד ןעוועג זיא סָאד .םוטנדיי עשיליוּפ סָאד רָאי עכעלטע טזיורב
 ךיז ,הרשּפ ,ןכַאמ-םולש -- טרָאװ סָאד טיײדַאב שילױּפ ןיא ."ַאדָאגוא;
 עגנַאל יד ןרָאװעג טנכײצַאב זיא טרָאװ ןקיזָאד ןטימ .ןטעברעביא
 רעד ןופ רעייטשרָאפ עטלייװעגסיוא יד ןשיװצ ןתמו-אשמ ןופ השרּפ
 יוװ .גנוריגער רעשיקעדנע רעד ןוא םייס ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי
 ןתמו:אשמ רעד זיא ,אפוג שינעעשעג רעד תעב טניימעג טָאה ןעמ
 ןדיי ןָאילימ יירד יד ןופ טפנוקוצ ןוא ןבעל םצע םעד עגונ ןעוועג
 םגה ןוא ,שיטסַאטנַאפ שממ ןייז וצ ךַאז יד סיוא טעז טנייה .ןליוּפ ןיא
 טינ טעמכ ךיא ןעק ,טנעָאנ רעד ןופ ןכַאז יד טבעלעגרעביא בָאה ךיא
 זַא ,רָאי קיצרעפ רעביא ןופ ויטקעּפסרעּפ רעגנַאל רעד טָא ןופ ,ןביולג
 ץוביק ןשידיי ןטסערג ןופ ןבעל סָאד "טיירדעג , ךיז טָאה םעד םורַא
 .עּפָארײא ןיא

 רעבָא טעװ סע -- םיטרּפ ןייק ןיא ןײגנײרַא טינ ָאד ףרַאד ךיא
 טריפעג ךיז טָאה ןתמו-אשמ רעד זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא ןייז גונעג
 ןעגנואיצַאב יד רַאפ "ןּפיצנירּפ, ןלעטשטסעפ ןופ עגַארפ רעד םורַא
 סעפע ,טיהרעדנימ רעשידיי רעד ןוא ןליוּפ ןיא טכַאמ רעד ןשיוװצ
 ןדיי יד ןפרַאד סָאד-ןוא-סָאד :"ביג ןוא םענ, ןופ םיללכ יװ סנױזַא
 רעד ןופ "לָאצּפָא; ןַא יו ןעמוקַאב ייז ןלעװ סָאד-ןוא-סָאד ןוא ,"ןָאט;
 הניחב רעד ןיא ןעוועג !ַאדָאגוא, יד ןיוש זיא 1928 ףוס םוצ .הנידמ
 זַא ,טקנעדעג טינ טעמכ ןיוש טָאה ןעמ ןוא רגּכ ןשיטילַָאּפ ַא ןופ
 טָאה סָאװ ,עמעט ַא ןעוועג סָאד זיא ךרעב רעירפ רָאי ייווצ טימ
 טמערוטשעגפיוא קידלַאװעג טָאה ןוא קיטילָאּפ עשיליוּפ יד טקיטפעשַאב
 ---ןטלָאּפשעצ ןצנַאגניא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רוביצ ןשידיי ןופ ןזיירק עלַא
 טײקטלּפענרַאפ רעד ףיוא טקוקעג טינ .ריא ןגעק ןוא "ַאדָאגוא , רעד רַאפ
 ףיוא קימעלָאּפ עפרַאש ַא יז םורַא טריפעג ךיז טָאה ,ןטקנוּפ-רקיע יד ןופ
 םייב ןיוש ןבָאה עקידוועעזטייוו יד .ענובירט רעכעלטּפַאשלעזעג רעדעי
 יװ רעקינייוו זיא ןינע רעצנַאג רעד זַא ,טסּוװעג השרּפ רעד ןופ בױהנָא
 סעּפע ןעװעג זיא'ס רעבָא .גָאט רעקיטכענ ַא ,ייא ןזָאלבעגסױא ןַא
 גנוריגער רעד ןשיוװצ ןתמו-אשמ ַאזַא ןופ קנַאדעג םצע ןיא שיטסַאטנַאפ

 טייהרעדנימ עטסערג יד ןעוועג זיא סָאד .טייהרעדנימ רעשידיי רעד ןוא
 -טינ ַא ןעועג זיא רעגריב רעטירד רעדעי ןכלעוו ןיא ,דנַאל ַא ןיא
 ביוא ןוא ,טשינרָאג טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה ןינע רעצנַאג רעד .קַאילָאּפ
 םעדכָאנ ,רעטעּפש ןרָאװעג טקעלּפטנַא זיא ,טינ ךימ טריפרַאפ ןורכז ןיימ
 סעּפע ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא םכסה ןטשרמולכ ןופ חסונ רעד יו
 םעד טעמתחעג ןבָאה לַאניגירָא ןיא זַא ,טפירשטייצ רעשירָאטסיה ַא
 םעד טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןטַאטוּפעד עשידיי ייווצ יד ...ייווצ רָאנ םכסה
 רעד ןופ ,"רעבעג, ןופ המיתח יד טַאהעג טינ טָאה רע רעבָא ,ןתמו-אשמ
 .טָאדקענַא ןַא שממ ! גנוריגער

 סעזָאמ לדנטמ

 ןליוּפ ןיא א"טי ןופ רָאטקעריד

 ּפיטָאטָארּפ ַא רַאפ טסַאּפ *ַאדָאגוא, השרּפ יד זַא ,רימ טנייש טנייה
 ןיא קיטילָאּפ עשידיײ; יװ טנכיײצַאב ןעמ סָאװ ,ןכַאז יד ןופ ליפ רַאפ
 טעקנָאלבעגמורַא טָאה לָאמ ןייא טינ ."תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןליוּפ
 ןוא ןעגנולדנַאהרַאפ ,סעיצקַא ענעדישרַאפ תעב טסנעּפשעג סָאד טָא
 לעוװ ךיא .ןזיירק-סגנוריגער יד ןיא רעייטשרָאפ עשידיי יד ןופ ןתונלדתש
 ןעוועג זיא'ס .תופוקת ענעדיישרַאפ ןופ יירד רעדָא ייווצ רָאנ ןענָאמרעד
 ןופ ןצעזעג עשידיי-יטנַא יד ןכַאמ וצ לטבמ עינַאּפמַאק עקירָאי-ליפ ַא
 טײקיגנעהּפָאמוא סנליוּפ ןופ ףוס ןזיב טעמכ .טפַאשרעה רעשירַאצ רעד

 ןבָאה סָאװ ,ןטכַאמסיורג יירד יד ןופ ןצעזעג דנַאל ןיא טעטכילפרַאפ ןבָאה
 ןבָאה ןוא) טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ףוס ןיא ןליוּפ ךיז ןשיוװצ טלייטעצ
 רעבירעד .(טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ בייהנָא םוצ הקולח יד טרעסעבעגסיוא
 רעשיסור רעד ןופ ןטייצ יד ןופ ןצעזעג ךס ַא קיטליג ןבילברַאפ ןענעז
 ןדיי יד יפלכ רערעײז דוסי רעשירעבעגצעזעג רעד סָאװ ,עירעּפמיא
 שטייט ןייז סָאװ --- ?וועיערוועי עימָארק; ּפיצנירּפ רעד ןעוועג זיא
 טכער טָאה ,ןדיי ץוח ,שטנעמ רעדעי :לשמל ."ןדיי ץוח, זיא שיסור ןופ
 רעדָא רעד טימ ןעמענרַאפ ךיז ןעק שטנעמ רעדעי ,רעדָא ; דרע ןפיוק וצ
 ביײהנָא םוצ ךָאנ ,םייס רעד טָאה תמא ןַא סָאװ .ןדיי ץוח ,הכָאלמ רענעי
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 ,ןימ םעד טָא ןופ ןצעזעג ליפ טרילונַא ,טײקיגנעהּפָאמוא סנליוּפ ןופ
 ,ןפַארגַארַאּפ יד ךיוא טרילונַא רַאפ ןטלַאה טנָאקעג ןעמ טָאה אליממ ןוא
 טָאה ןעמ, רעקיזָאד רעד רעבָא -- ןדיי טרינימירקסיד ןבָאה עכלעוו

 ןבָאה רעבעגצעזעג עשיליופ יד .שיטערָאעט רָאנ ןעוועג זיא "טנָאקעג

 -רַאפ ןלָאז ןפַארגַארַאּפ עקיזָאד יד זַא ,םינפוא עלַא ףיוא טלגילקעג ךיז
 טפַאשעגּפָא ןיוש זיא טייקיטליג רעייז יוװ םעדכָאנ ךיוא קיטליג ןביילב
 ןוא עגנַאל ַא ןעוועג זיא ןינע ןקיזָאד םורַא עינַאּפמַאק יד .ןרָאװעג
 עטצעל סָאד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא'ס יו םעדכָאנ ןוא ,עטריצילּפמָאק
 -רָאג סָאד טָאה םצעב זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה ץעזעג-סגנורילונַא
 קיטיונ יטינ תמאב זיא'ס רעבָא ...לייוו ,גנַאל ױזַא ןרעיוד טפרַאדעג טשינ

 .רוּפיס ןשיטסַאטנַאפ םעד ןייז ךישממ ָאד לָאז ךיא

 ןשידיי ןופ םיגיהנמ יד ןופ ףמַאק רעטליּפשרַאפ רעד ,לשמל ,רעדָא

 רעד זיא גנַאל-ןרָאי .ור-קיטנוז ןגעוו ץעזעג סָאד ןרעדנע וצ רוביצ

 ףיוא ,טנעמַאלרַאּפ ןיא גנונדרָא-גָאט רעד ןופ ּפָארַא טינ ןינע רעקיזָאד
 -- תבש ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ןדיי .קימעלָאּפ-עסערּפ רעד ןיא ,ןצנערעפנָאק
 ןעגנּוװװצעג ןעוועג ןענעז --- ןדיי עשיליוּפ טייהרעמ עסיורג יד ,טסייה סָאד
 ןבָאה עלַא .ךָאװ רעד ןיא געט ייווצ ןסָאלשעג ןטפעשעג ערעייז ןטלַאה וצ
 ןעוועג זיא ור ןגעוו ץעזעג סָאד .רעבעגצעזעג ןופ תונווכ יד טסּוװעג
 ןגעק ףמַאק רעד ןוא ,ןדיי יד ןגעק המחלמ רעשימָאנָאקע רעד ןופ לייט ַא
 טקוקעג טינ .לַאפכרוד ַא ףיוא טפשמרַאפ ןעוועג סיורָאפ-ןופ זיא םיא
 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד ןבָאה םעד ףיוא רעבָא
 -טנעמַאלרַאּפ עדייב ןיא ןרעדָאפ וצ רעדיוו ןוא רעדיו טרעהעגפיוא טינ
 רעד ןיא ןבירשעג זיא סע יו, ,ןדיי יד רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג רעזייה
 -ץעזעג ןופ םילוגלג עלַא ןיא ןעװעג ךיוא זיא ױזַא ."עיצוטיטסנָאק
 .המחלמ רעד רַאפ טרַאה ןיוש ,הטיחש רעשידיי רעד ןגעק טקעיָארּפ
 טשרמולכ זיא עכלעוו ,הטיחש עשידיי יד ןטָאברַאפ ןגעוו טדערעג טָאה ןעמ
 גייווצ עצנַאג ַא ןכערב וצ ןעוועג זיא הנווכ יד ןוא ,שירַאטינַאמוה-טשינ
 עטרילונַא ןוא ןטָאברַאפ ןעוועג ןענעז סע .טנעה עשידיי ןיא רחסמ ןופ
 יד ןפַאשּפָא טפרַאדעג ןעמ טָאה ץעזעג ןטצעל ןטיױל ןוא ,ןטָאברַאפ
 ןיא ןרעװ ןטָאברַאפ ירמגל טעוװ יז זיב ,הגרדהב הטיחש עשידיי
 .1943 ...רָאי

 רעשידיי "רעשידָאירעּפ, רעד רַאפ ןּפיטָאטָארּפ עקידרקיע יד טָא
 ךשמ ןיא א"טי ןופ טיורב עכעלגעט סָאד ןעוועג זיא סָאװ ,עיצַאמרָאפניא
 ןופ ןבעל עצנַאג סָאד ,ךיז טײטשרַאפ ,סיוא טינ ןּפעש ,ןרָאי עלַא ןופ
 עכעלרעדנּוװ ךיוא םיא ןיא ןעוועג ןענעז סע .ןליוּפ ןיא ץוביק ןשידיי
 עלַא ןיא ףליה רעקיטייזנגעק ןופ ,הריצי רעשידיי ןופ ןעגנוקעלּפטנַא
 -לעזעג עקידלדורּפש ןופ ,גנודליב ןוא רוטלוק ןופ ,ןבעל ןופ םימוחת
 -תבהא ןעוועג זיא ייז ןיא הוושה-דצ רעד סָאװ ,ןעגנוגעווַאב עכעלטפַאש
 .ךעלגעט-גָאט טעטכירַאב א"טי טָאה םעד ןגעוו ךיוא ןוא -- לארשי
 סָאװ ,עיצַאמרָאפניא רעשיטסילַאנרושז ןופ ךרד רעד רעבָא ןיוש זיא ַאזַא
 ךעלדנעטשרַאפטסבלעז יוװ סיוא טעז עטוג ןוא עלַאמרָאנ ,עוויטיזָאּפ סָאד

 רעטיירב ןלעטשּפָא טינ ךיז ןעמ ףרַאד רעבירעד ןוא ,ךעלריטַאנ ןוא

 -גייוועגרעסיוא ,ןטכעלש ,ןוויטַאגענ םעד טימ רעבָא זיא שרעדנַא .םעד ףיוא
 יואר רעמ, דימת סע זיא רעכַאמ-סגנוטייצ יד ןופ ןגיוא יד ןיא סָאװ ,ןכעל

 ראב הירא

 יםדוק ןקידירפַאב וצ בייוחמ ןענעז ןרוטנעגַא-סעיינ יד ןוא ,"קורד םוצ
 .רעכַאמ-סגנוטייצ יד ןופ ןליוו םעד לכ

 : ןטייהרעדנימ ןופ טכער

 טשינרָאג ןגעוו ַאה-ּוה רעסיורג ַא

 -טכייל ןופ עילַאװכ ַא ןעוו ,געט יד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא א"טי
 רעד ךָאנ דלַאב עּפָארײא טקנעװשרַאפ טָאה םזימיטּפָא ןקידלגילפַאב

 טימ ןרָאװעג טּפעלשעגטימ ןענעז סרעדנוזַאב .המחלמ-טלעוו רעטשרע
 ןענעז עכלעוו ,םינימ עלַא ןופ ןוויטקעלָאק עטקירדרעטנוא יד ריא
 ןרעסעבוצסיוא טייקכעלגעמ רעד ןיא ןביולג ןכרוד ןרָאװעג טשרעהַאב
 םעד ןפַאשעג טָאה ןביולג רעד טָא .טלעוו יד ןטייקירעוװש עסיורג ןָא
 ןבָאה'ס סָאװ ,תומחלמ עטסיזמוא ךס ַא רַאפ ןָאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא
 ןיא יו ױזַא טקנוּפ ,ןלױּפ ןיא רוביצ ןשידיי ןופ םיגיהנמ יד טריפעג
 ןָאטעג א"טי טָאה ןרָאי ליפ ןוא ,עּפָארײא-חרזמ ןופ רעדנעל ערעדנַא
 יד ןטײרּפשרַאפ וצ ,תונווכ עטסעב יד טימ ךיז טייטשרַאפ ,קינייװ טינ
 -געטשרַאפ רעכעלגעמ רעד ןיא ,ןפמַאק יד טָא ןופ תילכת ןיא הנומא
 -רעד ןיא ,רעקלעפ-טייהרעדנימ ןוא רעקלעפ-טייהרעמ ןשיוװצ שינעד
 -גּוװ ןייק טינ זיא אמתסמ .ןכיילג סָאד ןוא סעיצַאנ ןשיװצ גנורעטנענ
 טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ .עטשרע יד ןשיוצ ןעוועג ןענעז ןדיי סָאװ ,רעד
 :סיוא ךיז עטצעל יד ןוא -- םזימיטּפָא ןכַאלפ םעד טָא ןופ ןשרעהַאב
 .םיא ןופ ןרעטכינוצ

 ירמגל ַא ,ןייז רעשמ ךיז טזָאל סע יװ ,ןענעז ןכַאמּפָא-סטייהרעדנימ
 ןיא רעבָא ,רעקיצרעפ ערעייז ןיא ןשטנעמ רַאפ וליפַא ףירגַאב רעדמעדפ
 -רעטניא יד טָא ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד
 ןכלעוו ףיוא ,טקנוּפ-ץיטש רעטוג ַא יװ ןעזעגסיוא ןכַאמּפָא עלַאנָאיצַאנ
 עזעיגילער ,עלַאנָאיצַאנ רַאפ החלצה ףיוא ןטכיזסיוא יד ןריזַאב ןעק ןעמ
 טפנוקוצ רערעסעב ַא רַאפ תומחלמ ערעייז ןיא ןטייהרעדנימ ערעדנַא ןוא
 ןבָאגוצ ןעוועג בור'ס ןענעז ןכַאמּפָא יד טָא .רעקלעפ-טייהרעמ יד ןשיוצ
 רעד ךָאנ ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא ןענעז סָאװ ,םימכסה-םולש יד וצ
 רעד ןעװעג ןענעז םימכסה עקיזָאד יד .1914/18 ןרָאי יד ןופ המחלמ
 יו תונידמ טעכלעזַא ןפַאש םייב דוסי רעכעלצעזעג רעלַאנָאיצַאנרעטניא
 ַא ןוא עיװַאלסָאגוי ,רעדנעל עשיטלַאב יד .,עיקַאװָאלסָאכעשט ,ןליוּפ
 -עגסיוא המחלמ רעד ןופ טַאטלוזער ןיא טָאה עכלעוו ,עינעמור יו דנַאל
 עטקינייארַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,ןָאסליװ .ןצענערג עריא טרעטיירב
 עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןיא ?עיטַארקָאמעד , ןריפנייא טלָאװעג טָאה ,ןטַאטש
 ועוועג ןענעז רעקלעפ-טייהרעדנימ יד תבוטל ןכַאמּפָא יד ןוא ,ןעגנואיצַאכ
 עכלעוו ,רעקלעפ יד ןופ ּפיצנירּפ-סגנומיטשַאבטסבלעז םוצ לעלַארַאּפ רעד
 יד טָא ןיא .תונידמ עיינ יד ןיא םיטַאבעלַאב יד ןרָאװעג טציא ןענעז
 יד ןופ ןפעש יד ןוא ,ןטייהרעדנימ עסיורג טניווװעג ןבָאה רעדנעל עלַא
 ןבָאה ,םימכסה-םולש יד ןבירשעגרעטנוא ןבָאה עכלעוו ,תונידמ עיינ
 -קעּפסער וצ ,ןכַאמּפָא-סטייהרעדנימ יד ןופ ךמס ןפיוא ,טעטכילפרַאפ ךיז
 שיטקַאפ .ןצענערג ערעייז ןיא רעקלעפ-טייהרעדנימ יד ןופ טכער יד ןריט
 רעד רַאפ ןעגנוגנידַאב יד ןופ רענייא ןעוװעג תובייחתה יד טָא זיא



 (א"טי) רוטנעגַאןפַארגעלעט עשידיי יד

 זיא'ס .תונידמ ענעבירשעגרעטנוא יד ןופ טייקידנעטשבלעז רעשיטילָאּפ
 ןיא ךיוא :גנוטכילפרַאפ רעד ןופ םירקיע יד ןרזחוצרעביא קיטיונ טינ
 ערעזדנוא ןיא ךיז ןריפ סעיצַאנ עטקינייארַאפ יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד
 ןגעוו ,סעיסימָאק ענעדיישרַאפ יד ןיא רקיעב ,םיחוכיוו לָאמטפָא געט
 .לג .ד .א טכער-ןשטנעמ רַאפ ,עיצַאנימירקסיד ןופ ןעמרָאפ ענעדישרַאפ
 ענעדיישרַאפ ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא ןענעז ןרָאי עטצעל יד ןיא ךיוא ןוא

 יד ןוא -- טכער עכלעזַא ןרעכיזרַאפ וצ ןצנעװנָאק עלַאנָאיצַאנרעטניא

 טנייה רעבָא .רעקינייו רעדָא רעמ םעד ןגעוו ןסייוו רענעייל-סגנוטייצ

 -טירד ַא זיא תובישח רעייז זַא ,טסייוו ןעמ ןוא ןכַאז עכלעזַא ןעמ טנעייל

 .גנוטיידַאב זיא סע עכלעוו ללכב טָאה סָאד בוא ,עקיגנַאר-ןעע רעדָא
 קירוצ רָאי קיצרעפ ןוא קיצפופ טימ טכַארטעג ןעמ טָאה ױזַא טינ רעבָא
 טעמתחעג ןוא טעברַאעגסיוא ןענעז סָאװ ,םימכסה עלַאנָאיצַאנרעטניא ןגעוו
 .עגיל-רעקלעפ רעד ןופ לגיז ןטימ ןרָאװעג

 -עגרעביא ןַא טימ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,זיא הרצ יד

 -עגרעטנוא ןוא םענעבירשעג םעד טָא ןופ טרעוו םוצ תובישח רענעבירט
 עקידתושממ ַא טַאהעג טָאה ןביולג רעקיזָאד רעייז ןוא ,טרָאװ םענעבירש
 ןופ ףוס ןזיב .רעקלעפ-טייהרעמ יד ןשיװצ בצמ רעיײז ףיוא העּפשה
 רעקיסיירד יד ןופ בייהנָא ןיא ךיוא ךעלגעמ ןוא ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד
 תעב ,סעטַאבעד עשימרוטש טריפעג םייס ןשיליוּפ ןיא ךיז ןבָאה ,ןרָאי
 םעד ןיא ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ רעיטשרָאפ יד עכלעוו
 ,םיטַאבעלַאב יד ןענָאמרעד טפָא ןגעלפ ,רעייטשרָאפ עשידיי יד ךיוא
 יד ןופ ענייא; זיא טיײהרעדנימ ןופ טכער יד ןריטקעּפסער סָאד זַא
 רעיײז קנעדעג ךיא .דנַאל ןופ טײקיגנעהּפָאמוא רעד רַאפ ?ןעגנוגנידַאב
 ,לשמל ,דנַאלטעל ןופ טנעמַאלרַאּפ ןיא ךיוא סעטַאבעד עכעלנע טוג
 יו טנידעג ךַאמּפָא-סטייהרעדנימ רעד טָאה עטיל יװ דנַאל ַאזַא ןיא ןוא
 רעשיווטיל רעד ייב םינינע עשידיי רַאפ םוירעטסינימ ַא ןפַאש רַאפ דוסי ַא
 ןטימ גנַאלקנייא ןיא ןפַאשעג ןטייהרעדנימ יד ןבָאה ןליוּפ ןיא .גנוריגער
 רעכלעוו ,טנעמַאלרַאּפ ןיא "קָאלב-סטייהרעדנימ, ןסיורג ַא ,ךַאמּפָא ןבלעז
 יד ןבָאה ןליוּפ ןיא .וו.א.א טייהכיילג ,טכער רַאפ ןפמעק וצ טימַאב ךיז טָאה
 (טייהרעדנימ עטסערג יד ןעװעג ןענעז ןדיי יד) רעקלעפ-טייהרעדנימ
 -- דנַאל ןיא גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ןופ לטירד ַא טלעטשעגרָאפ
 עוויַאנ ַא ,ךעלדנעטשרַאפ ,ןעוועג זיא סָאד !חוכ רעסיורג ַא ,טסייה סָאד
 -געזרעּפ עסיורג ךיוא זַא ,ןביולג וצ רעווש שממ זיא טנייה ןוא ,הנומא
 ןקישטניילק ןיא וליפַא .ןריפרַאפ ריא ךרוד טזָאלעג ךיז ןבָאה ןטייקכעל
 ,זיא סָאװ) גנוריגער רעד ןיא םוירעטסינימ עשידיי סָאד טָאה עטיל
 ןדיימרַאפ טנעקעג טינ (רעטעּפש רָאי עכעלטע ןרָאװעג טרידיווקיל ,בגא
 .ןצעזעג עשידיי-יטנַא

 ,םימכח עלַא רימ ןענעז גנורַאפרעד רערעטיב רעד ןופ טַאטלוזער ןיא
 רעדעי יװ טקנוּפ ,ךַאמּפָא ןַא זַא ,ןזייורעד טינ ןעמ ףרַאד טנייה ןוא
 גנוטיײדַאב זיא סע עכלעוו טָאה ,רעקלעפ ןשיװצ טנעמוקָאד רערעדנַא
 -ָאכעשט .ןטלַאה וצ םיא טגיונעג זיא דצ רערעקרַאטש רעד ןעוו ,ןַאד רָאנ
 טָאה יז סָאװ ,ןכַאמּפָא-סטייהרעדנימ יד טריזילַאער יירט טָאה עיקַאווָאלס
 ןבעגעג טלָאװ שענעב ןוא קירַאסַאמ ןופ דנַאל סָאד רעבָא ,ןבירשעגרעטנוא
 ןבירשעגרעטנוא טינ וליפַא טלָאװ סע ןעוו ,טכער ערעייז ןטייהרעדנימ יד

 קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טינ ןבָאה רעשרעה עשיליוּפ יד .ןכַאמּפָא יד טָא
 ייז ןענעז לַאפ ןדעי ףיוא ןוא ,טפירשרעטנוא ענעגייא יד ןריטקעּפסער וצ
 גנואיצַאב רעד ןיא זַא -- טַאהעג טינ תועט ןייק םצעב ןוא --- רעכיז ןעוועג
 ןרירָאנגיא ןסיוועג ןקיאור ַא טימ ייז ןענעק טייהרעדנימ רעשידיי רעד וצ
 טָאה סָאװ ,דצ רעד .ןכַאמּפָא-סטייהרעדנימ יד ןופ ןעגנומיטשַאב יד
 -רעקלעפ יד ןעוועג זיא ,ןכַאמּפָא יד ןופ עיצַאזילַאער יד ?טריטנַארַאג;
 ערעזדנוא ןיא ָא'נוא רעד ןופ רעקרַאטש ליפ ןעוועג טינ זיא עכלעוו ,עגיל
 ערעקרַאטש יד לפיוו ,חוּכ ליפ ױזַא טַאהעג יז טָאה לַאפ ןדעי ףיוא .ןטייצ
 יד ןיא ןכַאז-טנורג ןענעז סָאד ..ןבעג טלָאװעג ריא ןבָאה רעדילגטימ

 ןַאמרעב בקעי
 ,ןלױּפ ןיא א"טי ןופ רַאטקַאדער
 רעריפ-טּפיוה יד ןופ -- רעטעּפש

 ןלױּפ ןיא םישזער ןשיטסינומָאק םענופ

 טינ ךיז ןלעוװ ייז זַא ,טנייש סע ןוא ,רעקלעפ ןשיוװצ ןעגנואיצַאב
 .תונידמ ענערעווּוס ןופ ןעגנוגנידַאב-םויק יד ןיא ןרעדנע

 ןגעוו ןדיי יד ןרימרָאפניא וצ בוח ריא רַאפ ןטלַאהעג טָאה א"טי
 ןכַאמּפָא-סטייהרעדנימ יד ןוא ,טלעװ רעייז ןיא ךיז טוט סע סָאװ םעד
 .עיצַאמרָאפניא ןופ לַאװק רעקידלדורּפש ַא יװ ריא רַאפ ןעוועג ןענעז
 ,א'טי ןופ טסניד ןטימ ןפלָאהעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ יד
 -ַאמ טימ ןטייז ערעייז ,דנַאנַאכָאנ געט ליפ לָאמטפָא ,ןליפסיוא ןגעלפ
 ענעדיישרַאפ עריא ןוא עגיל-רעקלעפ רעד ןיא סעטַאבעד ןגעוו לַאירעט
 יד טַאהעג טָאה סָאװ עיסימָאק רעקידנעטש ריא ןיא ,סעיצוטיטסניא
 ןגעוו ,ןכַאמּפָא-סטייהרעדנימ יד ןופ עיצַאזילַאער רעד רעביא טּכיזפיוא
 סָאד ןוא ןסילוק יד רעטניה ןתמו-אשמ ןגעוו ,ןטכירַאב ענעדיישרַאּפ
 רעד טָא ןופ תורוקמ-עיצַאמרָאפניא עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא .ןכיילג
 -רעדנימ יד ןופ דנַאברַאפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןעוועג ויא הניחב
 ןוא עיצוטיטסניא ןימ ַאזַא ךיוא קיטעט ןעוועג זיא גנַאל-ןרָאי -- ןטייה
 ןיײיז ןרעטנענרעד ךיז טגעלפ סע ןעװ ,לשמל ,טייצ וצ טייצ ןופ
 רעייז ןעוועג דנַאברַאפ רעד טָא זיא -- סערגנָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא
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 ףליה רעד טימ ,טלגיּפשעגּפָא קרַאטש ךיז טָאה סָאד ןוא קידלמוט

 ַא טַאהעג טָאה דנַאברַאפ רעד .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ,א"טי ןופ
 יד ןריזילַאער ןגעוו ןלַאירעטַאמ ןעלמַאז וצ טַאירַאטערקעס ןליבַאטס
 ןופ עפש ַא ןעמוקעג זיא םיא ןופ ךיוא ןוא ןכַאמּפָא-סטייהרעדנימ
 ענעדישרַאפ זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .ןיטעלויב-א'טי ןרַאפ ןלַאירעטַאמ
 עריא ןוא עיצוטיטסניא רעד טָא טימ ןצונַאב ךיז ןגעלפ ןעגנוריגער
 ןופ טנעה יד ןיא ןוא ,ןסערעטניא ענעגייא ערעייז רַאפ ןסערגנָאק
 לָאמטּפָא עיצוטיטסניא יד זיא ,רערַאמיו יד ןופ ךיוא ,דנַאלשטייד
 רעד ףיוא רענגעק עריא ןגעק סעיצקַא רַאפ רישכמ רעטוג ַא ןעוועג
 סע ּוװ ,לשמל ,ןלױּפ ןגעק סרעדנוזַאב --- ענערַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא
 טָאה ןילרעב ןוא ,טייהרעדנימ עשטייד עסיורג ַא ןענופעג ךיז טָאה
 ןוא 1933 ןופ קידנבייהנָא) .תועיבת עלַאירָאטירעט ריא וצ טַאהעג
 -עיסרעוויד רַאפ רישכמ ןרעדנַא ןַא טַאהעג דנַאלשטייד טָאה רעטייוו
 .םיכוסכס-סטייהרעדנימ ןופ ןדָאב ןפיוא תונידמ עדמערפ ןיא טייקיטעט
 ןיא ןשטייד -- ?עשטוד-דנַאלסיוא; דנַאברַאפ רעד ןעװעג זיא סָאד
 טינ בָאה ךיא ביוא ,ןעוועג זיא טרָא-ץיז ןייז סָאװ --- רעדנעל עדמערפ
 לָאמטּפָא ןגעלפ ןטסילַאנָאיצַאנ עשיניַארקוא .(גרובמַאה ןיא ,תועט ןייק
 ןגעק סעיצוטיטסניא ענייז ןוא דנַאברַאפ-סטייהרעדנימ םעד ןצונסיוא
 ןדיי יד .עיקַאװָאלסָאכעשט ןוא ןליוּפ ןגעק ךיוא יװ ,דנַאברַאפנטַאר
 ןופ רעדנעל יד ןיא טייהרעדנימ עקיצנייא יד ןעוועג אמתסמ ןענעז
 טָא ןופ ןצונ םוש ןייק ןבָאה טנעקעג טינ ןבָאה סָאװ ,עּפָאריײא-חרזמ
 ןבָאה טייצ וצ טייצ ןופ סָאװ ,רשפא ,ץוח ,ַאה-וה ןסיורג ןצנַאג םעד
 עשידיי-יטנַא ףיוא טיײקמַאזקרעמפיוא עכעלטנפע יד טקעוועגפיוא ייז
 -לע .רעדנעל ערעדנַא ןוא ןליוּפ ,עינעמור ןיא קיטילָאּפ-עיצַאנימירקסיד
 .הלטבל הכרב ַא ןעװעג ךיוא סָאד זיא בורייּפ

 ןגעק טייהרעדנימ ַא דצמ עגַאלקנָא ןַא ןגָארטוצנײרַא רודעצָארּפ יד
 זיא'ס רעבָא ,גנאל ןוא טריצילּפמָאק ןעוועג זיא קלָאפ-טייהרעמ םעד
 טינ ,דנַאברַאפ רעשידיי םוש ןייק זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז טעמכ
 ,הנידמ רעשיאעּפָאריײא-חרזמ רערעדנא םוש ןייק ןיא טינ ןוא ןלױּפ ןיא
 טלָאװ ,טגַאװעג ָאי טלָאװ רע ןעוו ןוא ןָאט וצ סָאד טגַאװעג טינ טלָאװ
 ןעמ טגעלפ םעד ןָא ךיוא לייו ,ןדיי ףיוא תורצ רָאנ טכַארבעג סָאד
 ןיא ,דנַאלמיײה רעייז ןקידעש ןלעוװ ןיא ןקידלושַאב ךעלגעטיגָאט ייז
 ןענעז םעד ףיוא רעבָא טקוקעג טינ .םילובלב עכעלנע ןוא טַאררַאפ
 יד רעטניה תונלדתש רַאפ עזַאב ַא ןעוװעג ןכַאמּפָא-סטייהרעדנימ יד
 ךיז טָאה ,לשמל ,ױזַא .ןטפַאשרעּפרעק עלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ןסילוק
 טעטימָאק; ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,טפַאשרעּפרעק ַא רָאי עקינייא טריפעג
 ןטסינויצ ךרוד ןפַאשעג עיצוטיטסניא ןַא ,"סעיצַאגעלעד עשידיי ןופ
 עווענעשז ןיא ןעָארויב טַאהעג ךיוא טָאה עכלעוו ,עּפָאריײא-חרזמ ןופ
 רָאטקיװ יוװ ןעמענ ןדנוברַאפ ןענעז טייקיטעט ריא טימ .זירַאּפ ןוא
 ןעוועג ךָאנ ןענעז עכלעוו ,ווָאלָאקָאס םוחנ ,ןיקצָאמ ָאעל ר"ד ,ןָאסבָאקַאי
 טייצ רעד ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאי יד ןיא וויטקַא
 קידנגרָאז ,םימכסה-םולש יד ןביירשוצרעטנוא טיירגעג ךיז טָאה ןעמ ןעוו
 .עּפָארײא-חרזמ ןיא םיצוביק עשידיי יד ןופ טכער עכעלרעגריב יד רַאפ
 סָאװ ,ןעמענ יד ןענעז טסניד-א'טי םעד קנַאדַא סָאמ רעסיורג ַא ןיא

 דאב הירא

 עשידיי יד ןיא עטסרעלוּפָאּפ יד טייצ רענייז ןעוועג ,טנָאמרעד בָאה ךיא
 יד ןיא זיולב יז ןרירוגיפ טנייה ;טלעװ רערָאג רעד ףיוא ןעגנוטייצ
 יד ףיוא ץוח) טייצ רעיינ רעד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ רעכיב-עטכישעג
 ערעייז טימ ןפורעגנָא ןרעוװ סָאװ ,לארשי ןיא סעיצוטיטסניא ןוא ןסַאג
 .ךעמענ

 ַאזַא ןיא וליפַא זַא ,ןעניימ טינ רענעייל רעד ףרַאד ןגעווטסעדנופ
 ןעוועג זיא ,טייהרעדנימ ַא יו ןדיי יד ןופ טכער יד ןרעכיזרַאפ יװ ןינע
 וליפַא זַא ,טלייצרעד ןיוש בָאה ךיא .אפוג ןדיי ןשיוװצ טייקימיטשנייא
 טפָא ךיז ןבָאה ןדיי עשיליוּפ יד ןגעק ןעמָארגָאּפ ןופ ןינע םעד ןיא
 -ַאטנעזערּפער, יד ןופ ,ןדנַאברַאפ רעדָא ןטייקכעלנעזרעּפ ןענופעג
 .תונברק יד ןופ טייז רעד ףיוא ןענַאטשעג טינ ןענעז סָאװ ,?עטסוויט
 ןעוו ,גנוכיירגרעד רעסיורג ַא ןופ הגרדמ רעד ןיא ןעװעג זיא'ס ןוא
 .טסעטַארּפ ןליטש ַא ןופ עמיטש יד ןרעה ןזָאל טגעלפ דנַאברַאפ ַאזַא
 ןיא (םיחילש-תוליהק יד ןופ טעטימָאק) ?סיטויּפעד ףָא דרָאב; רעד
 ןדנַאברַאפ ערעדנַא רַאפ ליּפשיײב ַא רָאנ זיא רע ןוא) ,לשמל ,עינַאטירב
 ןטסעב ןיא ןוא ,ןגייווש וצ קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טפָא טָאה ,(ןימ ןייז ןופ
 ,תונלדתש רעליטש ןיא טקירדעגסיוא ךיז "ץנעוורעטניא/, ןייז טָאה לַאפ
 ,גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ גנולײטּפָא ןַא סעּפע וצ גנודנעוו ַא ןיא
 גנוריגער רעד ייב טסניד ןטוג ריא ןדנעוווצנָא ןקיליװַאב לָאז יז,
 -סָאד ןוא "...עיצַאנימירקסיד ןקיטיײזַאב וצ ידכ ,(לשמל ,עינעמור) ...ןופ
 רעשיטַאמָאלּפיד ַא ןיא טרילומרָאפ ןעוועג דימת זיא גנודנעוו יד .ןכיילג
 ,לַאפ ןייא וליפא ןענָאמרעד טינ ךיז ןעק ךיא ןוא ,ךעלפעה רעייז ,םרָאפ
 ןעװעג רעבָא ןענעז ןכַאז יד .ןפלָאהעג סעּפע טָאה תונלדתש ַאזַא ןעוו
 רעלַאנָאיצַאנרעטניא, רעד ףיוא ןבעל ןשידיי ןופ לייט רעקיטכיוו ַא
 יונעג יז ןעגנערב וצ ןעװעג זיא ַא'טי ןופ טכילפ יד ןוא ,"ענערַא
 .רענעייל-סגנוטייצ עשידיי יד ןופ עיצַאמרָאפניא רעד רַאפ

 -טּפױה רעד ןעװעג עווענעשז זיא תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ
 ןבָאה טרָאד ןוא ,טייקיטעט רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד טָא רַאפ רעטנעצ
 עשידיי יד ןופ טכער ןרַאפ ןפמַאק בור סָאד טליּפשעגּפָא ךיוא ךיז
 ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ,זירַאּפ ןיא רעדָא ,עווענעשז ןיא .ןטייהרעדנימ
 ,ןדנַאברַאפ עשידיי יד ןופ ,סעיליפ עקיטכיוו רעדָא ,סעלַארטנעצ בור סָאד
 ענעדיישרַאפ רעביא טײרּפשעגסױא ךיז טָאה טעטיױויטקַא רעייז סָאװ

 יד ץוח ,ןעמוקרָאפ ךיוא ןגעלפ ץייוש ןופ טעטש יד ןיא .רעדנע
 רעֶדָא ןדנַאברַאפ יד טָא ןופ ןצנערעפנָאק יד ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ
 יד ןטימ ןופ קידנבייהנָא .סעיצוטיטסניא-ספליה עסיורג ערעדנַא ןופ
 רעשידיי רעיינ ַא קיטעט ןייז ןביוהעגנָא ךיוא ָאד טָאה ןרָאי רעקיסיירד
 ירעפיל טגעלפ רעכלעוו ,סערגנָאק-טלעוו רעשידיי רעד -- דנַאברַאפ
 ןעוועג רעבירעד זיא עווענעשז .לַאירעטַאמ-עיצַאמרָאפניא ןשידיי ליפ
 -ניא רעד טָא רַאפ סרעטנעצ עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא ןרָאי עלַא
 ןופ טנעדנָאּפסערָאק ןעוועג טרָאד ןזיא טייצ עגנַאל ַא ןוא ,עיצַאמרָאפ
 -ניא רַאפ רָאסעּפָארּפ רענעעזעגנָא ןַא רע זיא טנייה סָאװ ,ןַאמ ַא ַא'טי
 ןיא ,םיא ןופ .טעטיסרעווינוא רעמילשורי ןיא טכער ןלַאנָאיצַאנרעט
 עיונעג ןעמוקַאב רימ ןגעלפ ,ןטרָאד ןטנעדנָאּפסערָאק ערעדנַא ןופ
 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד ןגעוו ןטכירַאב



 (א"טי) רוטנעגַאןפַארגעלעט עשידיי יד

 -יישרַאפ יד ןיא ןעגנולדנַאהרַאפ עגנַאל ןופ ןגוצסיוא ,לשמל -- ענערַא

 -ניא רעד יװ סעיצוטיטסניא ,עגיל-רעקלעפ רעד ןופ סעיסימָאק ענעד
 ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא זיא רעכלעוו ,דנַאברַאפ-סטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעט
 ,ןעמעלבָארּפ-עיצַארגימע ןגעוו עיצַאמרָאפניא רַאפ רעטנעצ רעקיטכיוו ַא
 ,טלעוו עשידיי יד ןקיטפעשַאב וצ טרעהעגפיוא טינ לָאמניײק ןבָאה סָאװ
 טרעפילעג יאדווא זדנוא טָאה עווענעשז .סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןופ ןוא
 .רָאי ַא רעטרעוו רעטנזיוט רעטרעדנוה

 זיא עווענעשז ןיא ףערטנעמַאװצ רעשידיי רעסיורג רעטצעל רעד
 ענייז טקידנערַאפ טָאה רעכלעוו ,סערגנַאק רעשיטסינויצ רעד ןעוועג
 ,עּפָארײא ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םעד ברע שממ ןעגנולדנַאהרַאפ
 וצ ןרעקקירוצ ךָאנ ךיז לעװ ךיא .1929 טסוגיױא ןופ גָאט ןטצעל םעד
 עקינייא ןבעגוצ ךָאנ ךיא ליװ ָאד רעבָא ,ןסערגנָאק עשיטסינויצ יד
 ףיוא ,עטצעל יד ןופ רענייא ,ףערטנעמַאזוצ רעדנַא ןַא ןגעוו תורוש
 ןעוװעג זיא סָאד .ןינע רעשידיי ַא ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא סע ןכלעוו
 רעד ייב םינינע-סטייהרעדנימ יד רַאפ עיסימָאק רעד ןופ עיסעס יד
 סָאװ ,עיציטעּפ ַא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,עגיל-רעקלעפ
 -רעדנימ יד ןופ םענייא ןופ ךמס ןפיוא ןרָאװעג טגנַאלרעד ריא זיא
 רעד ךָאנ .דנַאלשטײיד-יצַאנ ןיא ןדיי יד ןופ בצמ ןגעוו ,ןכַאמּפָא-סטייה
 -רעטנוא דנַאלשטיײיד ןעגנוװצעג ןעמ טָאה המחלמ-טלעו רעטשרע
 דיירסיוא ןַא ,טסּוװַאב יו ,ןעוועג ןענעז יז ןוא ,ןכַאמּפָא ךס ַא ןביירשוצ
 רעד ןגעװ ןרָאי עצנַאג יד ןעיירש וצ םזילַאנָאיצַאנ ןשטייד ןרַאפ
 טינ טָאה רענייק רעבָא .דנַאלשטייד ןָאטעג טָאה ןעמ סָאװ ,"הלווע;
 ןופ דנַאל, סָאד ,דנַאלשטיײד ןטכילפרַאפ וצ יאדכ זיא'ס זַא ,טכַארטעג
 ַאזַא ןופ טכער סָאד ךיוא ןריטקעּפסער לָאז יז ,"ןפָאסָאליפ ןוא רעטכיד
 טקורעגסױרַא ןַאד טלָאװ רעצעמע ןעוװ) .עשידיי יד יװ טייהרעדנימ
 וצ עטשרע יד תעװעג רעכיז ןדיי עשטייד יד ןטלָאװ ,קנַאדעג ַאזַא
 ךיז טָאה ןגעווטסעדנופ .(ןפרַאװּפָא םיא ןוא םעד ןגעק ןריטסעטָארּפ
 -ערעוווס רעשטייד רעד ןופ חטש רעלַאירָאטירעט רעניילק ןייא ןענופעג
 זיא רע .םכסה רעזייוולייט ַאזַא ןעוועג לח זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,טעטינ
 ךיוא טָאה'ס ּוװ ,עיזעלש ןשטייד ןופ רעניוונייא יד עגונ ןעװעג
 דנַאלשטײד רעכלעוו בילוצ ,טייהרעדנימ עשיליוּפ עסיורג ַא טניווװעג
 טימ ךַאמּפָא ןקיטייזנגעק ַא ןביירשוצרעטנוא ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא
 ררוב רעד ןייז טפרַאדעג טָאה עגיל-רעקלעפ יד ןכלעװ טיול ,ןליוּפ
 ןעוו ,טציא .ןטיײהרעדנימ יד ןופ םינינע ןיא ךוסכס ַא תעב ייז ןשיווצ
 סע סָאװ סָאד ןָאטעג טָאה ?ןּפָאסָאליפ ןוא רעטכיד יד ןופ דנַאלק סָאד
 ןַא ,דיי ַא ןעמוקעג זיא ,טפַאשרעה-יצַאנ רעד רעטנוא ןָאטעג טָאה
 טכַארבעג ןוא ,ןעמָאנ ןייז ןעוועג זיא םייהנרעב ,עיזעלש ןופ רעניווװנייא
 עגַאלקנָא ןַא עגיל-רעקלעפ רעד ןרָאװעג טגנַאלרעד זיא'ס זַא ,וצרעד
 ןקירעהעגנָא ןַא יװ טכער ענייז ןרינימירקסיד ןבילוצ ןילרעב ןגעק
 טרַאװרעד טינ ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה רענייק .ןטייהרעדנימ יד ןופ
 רעבָא ,גנולדנַאהרַאפ רעד טָא ןופ ןטַאטלוזער עשיטקַארּפ םוש ןייק

 טכַאמעג טָאה גנוריגער רעקיטכעמ ַא ןגעק דיחי ַא ןופ ףמַאק רעד

 םעד ןיא סָאװ גנונַאּפש רעשיטַאמַארד רעד בילוצ םשור ןקידלַאװעג ַא
 גנולדנַאהרַאפ יד ןצונסיוא םייב סערעטניא ןשידיי ןרָאלק םעד ץוח ,ןינע

 רעד ןופ םישעמ יד טלעוו רעד ןזייוו וצ רעדיוו ידכ ,עיסימָאק רעד ןיא

 רַאפ ךָאנ ןעמוקעגרָאפ ,תמא ןַא סָאװ ,זיא סָאד .גנוריגער-רעלטיה

 סנכערברַאפ עשטייד יד ןענעז ןַאד ןיוש רעבָא ,עקנילבערט ןוא ץיוושיוא

 םוצ ןבעגעגרעביא טָאה א"טי .טייצ רעיינ רעד ןיא זָאלסנעדעצערּפ ןעוועג

 עיסימָאק רעד ןיא ןעגנולדנַאהרַאפ ענעי ןופ רעטרעוו רעטנזיוט ליפ קורד
 ןופ סעמַארגעלעט עטצעל עריא ןופ ענייא ןוא ,עגיל-רעקלעפ רעד ןופ
 זיא סָאװ ,סַאש-רעװלָאװער ַא ןגעוו טלייצרעד טָאה ןעגנולדנַאהרַאפ יד
 רעגנוי רעד .עיסימָאק רעד ןופ ןעגנוציז ענעפָא יד ןופ לַאז ןיא ןלַאפעג
 -- ליצ םעד טלעפרַאפ טינ טָאה ,סָאש םעד ןבעגעג טָאה סָאװ ,שטנעמ

 ראב הירא
 ןלױּפ ןיא א"טי ןופ רָאטקַאדער

 לקיטרַא םעד ןופ רָאטױא ןוא

 .ןעוועג זיא סָאד .טרָא ןפיוא ןעמוקעגמוא זיא ןוא --- ּפָאק םענעגייא ןייז

 -רעקלעפ ןופ טכליהעגּפָא טָאה סָאװ ,ָאכע רעטצעל רעד ,רימ טכוד

 ףיוא טָאה סָאװ ,רוחב רעד .ןכַאמּפָא-סטייהרעדנימ ענעי ןגעוו ץַאלַאּפ
 ,טנעדוטס רעשידיי ַא ןעוועג זיא ,ןבעל ןייז וצ טכַאמעג ףוס ַא ןפוא ַאזַא
 טכיל ַאזַא .טכיל טסייה סָאד ,סקול -- ןעמָאנ ןייז קנעדעג ךיא ןוא
 .גָאט וצ גָאט ןופ רעטכידעג ןרָאװעג זיא סָאװ ,שינרעטצניפ רעד ןיא

 םי ןצרַאװש ןזיב ןשיטלַאב ןופ --- ןײזטסּוװַאב

 עיצַאמרָאפניא רעשידיי טימ טזייּפשעג טָאה עשרַאװ ןיא ַא'טי
 ןבָאה סע ּוװ ,םי ןצּרַאװש ןזיב ןשיטלַאב ןופ ,חטש ןשיפַארגָאעג ַא
 ףיוא ןדיי ןופ עיצַארטנעצנָאק עטסערג יד ,ןדיי ןָאילימ ףניפ טבעלעג
 -עגסיוא ריא ןעװעג זיא ןכייצ-ןעק רערָאלק ריא סָאװ ,טלעװ רעד
 עצנַאג סָאד טָאה המחלמ רעד ברע) ןיײזטסּוװַאב רעשידיי רענעכָארּפש
 טכיזניה ןיא .(תושפנ ןָאילימ ןצעביז יו רעמ טלייצעג קלָאפ עשידיי
 טעמכ ןענַאטשעג עיצַארטנעצנָאק יד טָא זיא ןייזטסּוװַאב ןשידיי ריא ןופ

 .לארשי-ץרא ןיא בושי רעשידיי רעניילק רעד יו ךיוה רעבלעז רעד ףיוא
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 ןענעז ןָאילימ ףניפ יד טָא זַא ,ןילַא ךיז ןופ ךיז טַײטשרַאפ
 טדער ןעמ ןעוו ,קָאלב ןכעלטייהנייא ןַא ןופ הגרדמ רעד ןיא ןעוועג טינ
 -ַאלקעד יצ ,"ןדיי עשידיי, ץוח .ללכ ןשידיי ןטימ גנוריציפיטנעדיא ןגעוו
 תוגרדמ ענעדיישרַאפ ןענופעג דימת ךיז ןבָאה ,שיטקַאפ רעדָא טריר
 עקיטליגכַײלג רעקינייוו רעדָא רעמ ךיוא םעד ןיא ,"טייקשידיי, ןופ
 רעבָא .עיצַאלימיסַא וצ היטנ ןופ ןפוטש ענעדישרַאפ וליפא ןוא ןלייט
 ,ןּפורג יד ןשיוװצ ךיוא זַא ,ןענַאמרעד וצ יאדכ זיא ָאד עמעט ןיימ יבגל
 -קעס ןעוועג דימת ןענעז ,עיצַאלימיסַא וצ טגיונעג ןעוועג ןענעז סָאװ
 -יטנעדיא רעשידיי ןופ דוסי רעד ןבילברַאפ זיא יז ןיא סָאװ ,ןרָאט
 עיצַאלימיסַא טקידײרּפעג ןבָאה סָאװ ,ןזיירק ןופ טייז רעד ייב ,גנוריציפ
 רעבָא .קנופ ןשידיי ןטצעל םעד ןשעלוצסיוא גנובערטש רעד וצ זיב
 ,ןטקַאפ עטערקנָאק ןופ ךַארּפש רעד טימ ןדער לָאז ךיא ,רעסעב זיא'ס
 .ןברוח ןרַאפ ַא"טי ןופ טייקיטעט רעד ןיא טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה ייז יו

 עיצַאמרָאפניא רעשידיי רעד ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה אפוג ןליוּפ ןיא
 ןוא שידיי ןיא בור סָאד ,ןעגנוטייצ עכעלגעט ץוט  ייווצ ..ַא"טי ןופ
 ןענישרעד ךיוא עשרַאװ ןיא זיא טייצ עצרוק ַא .שיליופ ןיא עכעלטע
 עשרַאװ ןופ טנידַאב ַא"טי טָאה ייז ץוח .תירבע ןיא גנוטייצ עכעלגעט ַא
 עגיר ןיא) רעדנעל עשיטלַאב יד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עכעלגעט יד
 עריא רענעיל בור'ס סָאװ ,שיסור ןיא גנוטייצ ןייא ןעוועג ךיוא זיא

 ךָאנ .(עיבַארַאסעב ,וועינישיק) עינעמור ןיא ,(ןדיי ןעװעג ןענעז
 ןעגנַאגרעד ַא'טי ןופ טסניד רעד זיא טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה
 (רעכעלטנכעוו) רעשידי רעד וצ ךיוא ,טקערידמוא רעדָא טקעריד
 .עיקַאװָאלסָאכעשט ןוא ןרַאגנוא ,(עינעמור ןַאד) עניוװָאקוב ןיא עסערּכ
 ןשיפַארגָאעג; םעד ךייש סָאװ זַא ,ָאטשינ קפס ןייק רימ ייב זיא'ס
 ןעוועג עסערּפ רעשידיי רעד ןיא א"טי ןופ גנוקריוו יד זיא ?םענרַאפ
 רעשיּפַארגָאעג רעשידיי רערעדנַא רעדעי ןיא יװ ,ערעסערג ליפ ַא
 .(לארשי-ץרא ץוחמ -- רעדיוװ) טלעוו רעד ףיוא עיצַארטנעצנָאק

 ערעזדנוא ןיא ָאטשינ ןיוש זיא הניחב רעד טָא ןופ זַא ,טלַאה ךיא
 לָאז ןעמ סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא עיצַארטנעצנָאק עשידיי םוש ןייק געט
 רעד רַאפ ןופ עיצַארטנעצנָאק רעשידיי רעד טימ ןכיילגרַאפ ןענעק יז
 ןײזטסּוװַאב רעשידיי ריא סָאװ ןוא ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא המחלמ-טלעוו
 .עיצַאמרָאפניא רעשידיי ןופ ןרעוו טזײּפשעג סָאמ רעבלעז רעד ןיא לָאז
 טָאה לארשי תנידמ ןופ םויק םצע רעד סָאװ ,םעד בילוצ רָאנ טינ ןוא
 ,לארשי יבגל .טיבעג ןקיזָאד ןפיוא ןעגנורעדנע עקידתודוסי טכַארבעג
 עקיטנייה יד טָאה ,ריא םורַא ןוא ריא ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ סָאד ןוא
 רעבָא --- לָאמַא טַאהעג טָאה יז יו ןטנערוקנָאק ערעקיטכעמ ליפ ַא"טי

 ןיא "ןעמונרַאפ, טָאה ַא"טי סָאװ ,ץַאלּפ רעד .רקיע רעד זיא סָאד טינ
 ןיא ּוליפַא ןוא ,עגיר ןיא רעדָא ,עשרַאװ ןיא גנוטייצ רעשידיי ַא

 לָאז ,רערעסערג ליפ ַא ןעװעג זיא -- עיכעשט ןיא גנוטײצנכָאװ ַא
 סָאװ ,ץַאלּפ רעד יװ ,"תורוש לָאצ , רעד ןופ טכיזניה רעד ןיא וליפא ןייז
 ףרַאד רעדָא ןעק סערייא-סָאנעוב רעדָא קרָאי-וינ ןיא גנוטייצ עשידיי ַא
 .עיצַאמרָאפניא רעשידיי רַאפ ןבעגּפָא

 עכעלגעט ַא לכ-םדוק ןוא ,גנוטייצ עשידיי ַא טליײטעצ ךעלנייוועג

 רימ סָאװ ,ַאזַא ףיוא לַאירעטַאמ םעד ,ןטלַאּפש לָאצ רעד ףיוא ,גנוטייצ

 ראב הירא

 רעבָא .טלַאהניא ןשידיי ַא טימ לַאירעטַאמ םעד ןוא ?םענַײמעגלַא ןפור
 זיא ,לשמל ,עשרַאװ ןיא רענעײל ַא ןופ ןײזטסּוװַאב רעשידיי רעד
 רעד יװ רעקידנרעדָאפ ליפ ,ןגָאז ױזַא ןעק ןעמ בוא ,דימת ןעוועג

 זיא סָאד .עּפָארײא-ברעמ ןיא רענעיײל ןשידיי ןופ ןיײזטסּוװַאב רעד יו
 ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא תועשר יד זיב סָאװ ,םעד בילוצ ןעוועג
 ןוא ,עּפָארײא לַארטנעצ ןוא -ברעמ ןיא דיי רעד טָאה ,דנַאלשטייד
 ןשידיי ןיײז טבעלעג ,םיל רבעמ דיי רעד ךיוא סָאמ רעסיורג ַא ןיא
 ןייז ןיא רעגריב ַא יװ ,ןבעל םענײמעגלַא ןייז ןופ דנַאר ןפיוא ןבעל
 םיא רַאפ ןעוועג זיא טייקשידיי ןייז זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ ןוא .דנַאל-ןיווװ
 ןוא רענעסעגרַאפ סָאװטע ןַא ,טקַאפ רעקיטיז ַא לַאפ ןטסעב ןיא
 רעסיוועג ַא ןיא .שממ רעקידקפס ןייק טינ ביוא ,רעטקיסעלכַאנרַאפ
 יד ןופ לט ןסיורג ַא וצ גוצַאב ןיא קיטכיר ךיוא ךַאז יד זיא סָאמ
 -לַאנָאיצַאנ ןעוועג זיא ןײזטסּוװַאב רעשידיי רעייז סָאװ ,ברעמ ןיא ןדיי
 -טינ ַא טעמכ ןעוועג דימת טרָאד ןענעז ןדיי עכלעזַא רעבָא ,טנָאטַאב
 .טייהרעדנימ עקיטכיוו

 רעד ןעועג םזיטימעסיטנַא רעד זיא טקערידמוא רעדָא טקעריד
 ױעקיסיירד יד ןופ בייהנָא םוצ זיב רעבָא ,טסניד-ַא"טי ןופ הרדשה-דומע
 -תאנש ןופ ןעגנוקעלּפטנַא ערָאלק רעייז יד וליפַא ןענעז ,ךרעב ןרָאי
 -יטייז ַא יו רעמ טינ עּפָארײא-ברעמ ןיא דיי םעד יבגל ןעוועג לארשי
 ןעמעלבָארּפ ענייז ןופ רענייא זיולב ,לַאפ ןדעי ףיוא ,םעלבָארּפ רעק
 זיולב זיא םזיטימעסיטנַא רעד לייוו .רעטסקיטכיװ רעד טינ וליפַא ןוא
 ןגָאז-וצ-זַא ןוא ,שממ ןבעל ןייז עגונ ןעװעג ןלַאפ ענעטלעז ןיא
 ןופ םזיטימעסיטנַא םוצ ןעיצַאב טנעקעג ךיז רע טָאה לעוטקעלעטניא
 :רעמ ךָאנ .("ןריסַאּפ טינ סָאד ןעק ָאד,) וויטקעּפסרעּפ רעטייוו ַא
 ,דיי ַא יװ ןטילעג שממ טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןלַאפ ענעטלעז יד ןיא ךיוא
 ןקיטסיײג םעד םיא ייב ןקעוופיוא טנעקעג טינ םזיטימעסיטנַא רעד טָאה
 טָאה א"טי ןכלעוװ ,טײדַאב ןיא "רענעייל רעשידִַײא ַא ןייז וצ ףרַאדַאב

 .עיצַאמרָאפניא רעשידיי רַאפ טסניד ריא קידנבעג ,ןעניז ןיא טַאהעג
 וצ געו רעד זיא טכיל טינ :ױזַא ךיוא ןרילומרָאפ סָאד ןעק ןעמ
 רעקיזָאד רעד ןוא ,לרוג ןשידיי ןופ טייקידּתופתוש יד ןענעקרעד
 ,רוד ןופ תונויסנ יד ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה ןייזטסּוװַאב רעקידתוירזכא
 -יצַאנ יד ןופ ןליורג יד טבעלעגרעביא בייל םענעגייא ןפיוא טָאה סָאװ
 -רעביא טָאה'ס סָאװ ,לשמל) תונויסנ עכעלנע ןיא רעדָא ,סנכערברַאפ
 רעטצעל רעד ןיא דנַאברַאפנטַאר ןיא רוד רעשידי רעד טבעלעג
 ןקעלּפטנַא ןענעק ךיז לָאז רע ידכ ,(טפַאשרעה סנילַאטס ןופ הפוקת
 .תומלשב

 ןופ שינעטנעקרעד יד .עּפָארײא-חרזמ ןיא ןדיי יד יױזַא טינ
 סעּפע דיי ןקיטרָאד ןרַאפ ןעוװעג טינ זיא לרוג ןשידיי ןקידתופתושב
 ןיא ןדיי יד ןופ בור ןטסערג ןרַאפ .ךַאז עטלּפענרַאפ ןוא עטייוו ַא
 טָאה רע סָאװ ,ךַאז ַא ןעועג שינעטנעקרעד יד טָא זיא עּפָאריײא-חרזמ

 װעג טינ וליפַא זיא ןוא ,ךלימ סעמַאמ רעד טימ שממ ןעמונעגפיו

 לוװעג ןענעז סָאװ ,ןדיי ענעי ןופ ליפ רעיײז רַאפ ןגרָאברַאפ ףיט
 ל ןשידיי רעיײז טבעלעג טינ ןבָאה ייז .עיצַאלימיסַא וצ טגיונעג



 (א"טי) רוטנעגַא ןפַארגעלעט עשידיי יד

 .ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןשימָאנָאקע ,ןכעלרעגריב רעייז ןופ דנַאר ןפיוא
 ןבעל שידיי רעייז זיא ןדיי עכלעזַא טרעדנוה עדעי ןופ קיצניינ רַאפ
 זיא לארשי-תאנש .ףוס םוצ זיב שממ ,ןבעל ץנַאג רעיײז ןעװעג
 .טדניוושרַאפ ןוא ךיז טזייװַאב סָאװ ,גנוניישרעד ןייק ןעוועג טינ טרָאד
 ןופ ןטָארטעגּפָא טינ ןוא טרובעג ןייז ןופ דיי םעד טײלגַאב טָאה יז
 יינספיוא רע טָאה סױא-גָאט ןײא-גָאט טעמכ .ןבעל עצנַאג סָאד םיא
 רעד זיב .לרוג ס'יוג םעד טינ זיא לרוג ןייז זַא ,טריּפשעג ןוא ןעזעג
 טָאה ,ןלוּפ ןיא ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,עיטַארקָאמעד לסיב סָאד ןעוו טייצ
 לָאמניײק זיא יז םגה) עיצקיפ רעקידנעטשלופ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז
 ןייק טָאה ,(טיײדַאב ןקידברעמ ןיא עיטַארקָאמעד עתמא ןייק ןעוועג טינ
 לָאצ יד ןעלמַאזפיונוצ טנָאקעג טינ טנַאלימיסַא רעטרירַאלקעד םוש
 טלייועגסיוא ידכ קיטיונ ןעוועג םיא ןענעז סָאװ ,ןעמיטש עשידיי
 יד ,.ס .ּפ .ּפ ןופ תומישר יד ןופ זיולב) .טנעמַאלרַאּפ ןיא ןרעו וצ
 עכלעזַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא ןענעז ,ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשיליֹוּפ
 -- ןדיי זַא ,טגָאיעג טינ לָאמניײק ךיז טָאה ײטרַאּפ עקיזָאד יד רעבָא ,ןדיי
 -חרזמ ןופ דנַאל םוש ןייק ןיא .(ןעמיטש ריא רַאפ ןלָאז -- ןדיי יװ
 -ןַאמוַאנ יד יװ ,לשמל ,סנױזַא סעּפע ןענופעג טינ ךיז טָאה עּפָארײא
 ןָאטעג ןטייצ סרעלטיה ןיא ךָאנ טָאה עכלעוו ,דנַאלשטיײד ןיא עּפורג
 סָאד ;ללכ ןשידיי םוצ טײקירעהעגנָא ריא ןענעקיײלּפָא יו ,רעמ ליפ
 טכוד ,ןבעגעג טייצ רעיינ רעד ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי זיירק רעד זיא
 רעשידיי רַאפ קורדסיוא ןטריזינַאגרָא ןטסנכָארּפשעגסױא םעד .,ךיז
 .האנש-טסבלעז

 ןעק סָאװ ,גנורַאפרעדיַא'טי רעד ןופ גנוריסַאּפ ַא זיא טָא ןוא
 -טינשכרוד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןיײטשרַאפ וצ ןרעטכיילרעד
 -ליטסקעט עסיורג יד ,שזדָאל ןיא .ןליוּפ ןיא רָאטַאלימיסַא ןשידיי "ןכעל
 טינ ןוא ,שיליוּפ ןיא ןעגנוטייצ ייווצ ןבעגעגסיױרַא ןדיי ןבָאה ,טָאטש
 ןענעז רענעײל ערעייז זַא טסּוװעג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג
 "םענײמעגלַאק ןרַאפ טריגַאדער ןעוועג ןעגנוטייצ יד ןענעז ,ןדיי זיולב
 קידנרירָאנגיא רעבָא ,טסייג ןלַארעביל ַא ןיא ,ךיז טייטשרַאפ -- רענעייל
 יד ןגעלפ םינינע עשידיי יבגל .םינינע עשידיי קידנעטשלופ טעמכ
 יד ןעלדנַאהַאב וצ ידכ טױה רעד ןופ ןײגסױרַא שממ ןרָאטקַאדעד
 ןטלָאװ ייז יו -- ?ץנַאטסיד, רעקידנכערּפשטנַא ןופ םינינע עקיזָאד
 עקיזָאד יד ןיא זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ןטימ ןיא .ןיײגנָא טינ יז
 ןענעז יז סָאװ ,גנורעדנע עטושּפ יד ןעמוקעגרָאפ ןעגנוטייצ עדייב
 ןבָאה ייז .גנַאגוצ ןוא טלַאהניא ןטיױל שידיי ץוח-יּפלכ ךיוא ןרָאװעג
 יז סָאװ ,םעד בילוצ זיולב טינ}) ַא'טי ןופ ןעניטעלויב יד טרינָאבַא
 ,(רענעייל עשידיי ערעייז רַאפ רערעדנַא רעד טימ ענייא טרירוקנָאק ןבָאה
 יז לָאז סָאװ ,ךַאז םוש ןייק ייז ןיא ןעוועג טינ טעמכ ןיוש זיא'ס ןוא
 טמיטשַאב הליחּתכל ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןעגנוטייצ יד ןופ ןדיישרעטנוא
 ."ןדיי עשידייא רַאפ

 ןַא ,(.ט .ַא .פ) רוטנעגַא-פַארגעלעט עשיליוּפ יד זיא ןרָאי ליפ
 -סגנוריגער ןכרוד ןרָאװעג ןטלַאהעגסיױא זיא סָאװ ,עיצוטיטסניא
 ,ןעגנוטייצ עשיליוּפ .ןיטעלויב-ַא'טי ןפיוא טריינָאבַא ןעוועג ,טעשזדוב
 .ט .ַא .ּפ ןוא ,קיניײו רעייז ןעוועג ןענעז ,ַא'טי טרינָאבַא ןבָאה סָאװ

 ןופ תועידי:רקיע עסערּפ רענײמעגלַא רעד ןבעגרעביא טלָאװעג טָאה
 -עלעט רעדנרירושזיד רעד טגעלפ תיצמת רעייז .טלעוו רעשידיי רעד
 רָאנ .ָארויב רעזדנוא ןיא טנװָא ןדעי ןעמוקַאב .ט .ַא .ּפ ןופ טסינָאפ
 יד ןיא ןײגנײרַא טגעלפ עיצַאמרָאפניא רעשידיי רעד ןופ לייט רעניילק ַא
 רעסיורג ַא ןיא טָאה .ט.ַא.ּפ ןופ ןיטעלויב רעד רעבָא ,ןעגנוטייצ עשיליוּפ
 ןרָאטקַאדער יד רַאפ ?עיצַאטנעירָא רַאפ עזַאב, ַא יװ טנידעג סָאמ
 טלעטשעגּפָא .ט .ַא .ּפ טָאה 1936 רָאי ןיא .ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןופ
 טנעי ןיא ןשינעעשעג יד ןופ טסקעטנָאק םענופ ןוא טסניד ןקיזָאדמעד
 רעינ רעד טימ גנַאלקנײא ןיא זיא סָאד זַא ,רָאלק ןעװעג זיא געט
 -שרעה רעד ןופ -- עיניל עשיטימעסיטנַא עטרירַאלקעד ַא -- עיניל
 טרעהעגפיוא ןבָאה ןעגנוטייצ עשיליוּפ יד ןעוו ,טציא .ײטרַאּפ רעקיד
 יד ןופ רוציק םעד .ט .ַא .ּפ ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד ןעמוקַאב וצ
 -ָאבַא ץוט רעבלַאה ַא ךרעב ןעמוקעגוצ זדנוא ןענעז ,תועידי-ַא'טי
 תועידי יד ןעמוקַאב טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עשייוג -- ןטנענ
 -ערסיוא ערעייז .רענעייל עשידיי ערעיײז רַאפ טלעו רעשידיי רעד ןופ
 רעייז טימ לייוו ,עלעיצרעמָאק ןכָארּפשעגסיױא ןעוועג ןענעז ןעגנונעכ
 זַא ,טליפעג רעמיטנגייא-סגנוטייצ יד ןבָאה הירהישוח ןכעלטפעשעג
 טרעוו עּפָארײא ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ למיה רעד ןעװ געט יד ןיא
 רעשידיי ןופ רענעייל ערעייז ךיז ןקיטיונ ,גָאט-וצ-גָאט ןופ רערעטצניפ

 עקיזָאד יד ןופ בור סָאד ןיא) .עיצַאמרָאפניא רעשידיי ןיא גנומַאטשּפָא

 טינ רעבָא ,ןטסילַאנרושז עשידיי לסַיבַא טעברַאעג ךיוא ןבָאה ןעגנוטייצ
 סָאד .(טכיזניה רעד ןיא ןעוװעג עיּפשמ טָאה טנעמָאמ רעקיזָאד רעד
 ןענישרעד זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא גנוטייצ עטסכייר יד ןַאטעג ךיוא טָאה
 ליפ ןיא ןעמונעגמורַא טָאה גנוטיײרּפשרַאפ ריא סָאװ ןוא עקָארק ןיא
 ןרעװ טנכייצַאב ןעק ןדיי וצ גנולעטש ריא .דנַאל עצנַאג סָאד סעגַאלפיוא
 -ּפָאמוא רָאי קיצנָאװצ ךָאנ ךיוא ןוא ,םזיטימעסיטנַא רעקיסעמ יװ
 רעטלַא רעד ןופ סָאװטע ריא ןיא ןבילברַאפ זיא ,ןלױּפ ןופ טייקיגנעה
 רעשיגרובסבַאה רעד ןופ ןטיײצ יד ןופ עיצידַארט רעשיטסילַאנרושז
 .עירעּפמיא

 לטירד-ןוא -בלַאה יד וצ ךיוא ןעגנַאגרעד ַא'טי זיא םורַא יוזַא
 רעשידיי ןופ רוקמ רעד ןעוועג זיא יז זַא ,קידנגָאז ןוא ,רעזייה עשידיי
 -וטושּפ שממ ןעמעננָא ךַאז יד ןעמ ןעק ,ןדיי ןענָאילימ רַאפ עיצַאמרָאפניא
 רעקיזָאד רעד --- ןייזטסּוװַאב-םויק ןשידיי םעד טײלגַאב טָאה יז .ועמשמכ
 ןדעי ןופ ץרַאה ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא'ס ןכלעוװ ןופ ,ןײזטסּוװַאב
 וצ שינעפרעדַאב עקידנעלמירד רעדָא עקידנכַאװ יד ,שטנעמ ןשידיי
 .ןדיי יײב ךיז טרעה סָאװ; ןסיוו

 (טרעקרַאפ ןוא) סעקיװעשלָאב טסייה סָאד -- ןדיי

 ןבָאה ,ַא'טי ןיא טעברַא ןיימ ןופ בייהנָא םוצ ,1927 רעמוז ףוס
 ףעגנַאלקּפָא עקרַאטש יד טרעהעג ךָאנ ךיז טלעװ רעשידיי רעד ןיא
 עלענָאיצַאסנעס יד רעירפ ןכָאװ עכעלטע ןפורעגסױרַא טָאה סע סָאװ
 זיא רעכלעוו ,דרָאפ .(?'רעטשרע רעד/) דרָאפ ירנעה ןופ גנורעלקרעד
 ,רענַאקירעמַא עטסטמירַאב יד ןופ רענייא רעכיז ןעוועג טייצ רענעי וצ
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 טַאנָארטַאּפ ןייז רעטנוא ןעמונעג ןרָאי רעקיצנַאװצ בייהנֶא טָאה
 ךיז טָאה סָאװ ,עינַאּפמַאק ַא -- ןדיי ןגעק עינַאּפמַאק-ץעה עדליוו ַא
 עכלעוו ןוא ,"ןויצ-ינקז יד ןופ ןלָאקָאטָארּפ, יד ףיוא טציטשעג רקיעב
 .עקירעמַא ןיא יו רעמ ךָאנ עּפָארײא רעביא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה
 ףיוא הטרח טקירדעגסיוא ךעלטנפע דרָאפ טָאה ,1927 רעמוז ןיא ,טציא
 טסּוװעג טינ טָאה רע זַא ,טהנעטעג טָאה ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,םעד
 קסע ןצנַאג ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה ,גנושלעפ רעד ןגעוו תמא םעד
 ,גנוטייצ רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ גנוריסנַאניפ יד טלעטשעגּפָא ןוא
 טעטשרָאפ יד ןופ םענייא ןיא ןבעגעגסיױרַא ןרָאװעג זיא סָאװ
 טינ טָאה דרָאפ ןופ גנורעלקרעד יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ָאגַאקיש ןופ
 רעביא טינ רעכיז ביירט ךיא ןוא ,עצעה רעד וצ ףוס ןייק טכַאמעג
 רעד ןיא טָאה ןסנעסנָאנ ענייז עלַא טימ ליװקשַאּפ רעד זַא ,קידנגָאז

 רעשיטימעסיטנַא רעד ףיוא לּפמעטש ןפיט ַא טגיילעג טלעוו רעצנַאג
 זיא ַא'טי ןופ טעברַא יד .תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ גנוגעוװַאב
 דָאלָאּפַא רעשידיי ףיוא טעדנעוועג ןעוועג סָאמ רעסיורג ַא ןיא רעבירעד
 טעמכ זיא טנייה סָאװ ,ליװקשַאּפ ןופ םירקש יד ןגעקטנַא קיטעג
 רָאנ טינ לייוו .החלצה ןייז ןעוועג זיא'ס סיורג יװ ,ןביולג וצ רעווש
 -ָארּפ, יד ןופ תמא ןיא ןביולג טנעקעג ןבָאה ןסַאמ ענענַאטשעגּפָא יד
 טנעה יד ןיא רישכמ-רקיע רעד ןעוועג ךיוא ןענעז סָאװ --- "ןלָאקָאט
 ךיוא רָאנ -- ןדיי ןגעק ןצעה וצ ידכ ,םזיטימעסיטנַא ןטריזינַאגרָא ןופ
 עּפָאריײא ןיא ץנעגילעטניא-בלַאה רעדָא ,ץנעגילעטניא ןופ ןזיירק עטיירב
 ןופ תורבס עשיטָאידיא יד ןיא ןביולג ןופ ןריפרַאפ טזָאלעג ךיז ןבָאה
 .רוביח ןטשלעפעג

 ןגָארטעגסױרַא זירַאּפ ןיא זיא 1927 רָאי ןבלעז ןופ טסברַאה ןיא
 טיײרפַאב טָאה רעכלעוו ,טכירעג םענעריוושעג ןופ ןיד-קסּפ רעד ןרָאװעג
 טָאה סָאװ ,דיי רעד ,ןטרַאבצרַאװש םולש ףָארטש ןוא דלוש ןופ
 םעד טָאטשטּפױה רעשיזיוצנַארּפ רעד ןיא טעגרהרעד רעירפ רָאי ַא
 ,רעניַארקוא יד ןופ רידנַאמָאק ןשירעטילימ םעד ,ַארוילטעּפ ןַאמַאטַא
 ןעמָארגָאּפ יד ןיא ,קידלושטימ רעדָא ,קידלוש ןעוװעג זיא רעכלעוו
 יד ןיא) דנַאלסור-םורד ןיא גירק-רעגריב ןופ ןרָאי יד ןיא ןדיי ןגעק
 ,עטעדרָאמרעד -- תונברק עשידיי לָאצ יד זיא ןעמָארגָאּפ עקיזָאד
 .(טנזיוט טרעדנוה ייווצ בורק זיב ןעגנַאגרעד -- םימותי ,עטעדנּווװרַאפ
 רעמ ךָאנ ךיז טָאה טּפשמ ןקיזָאד ןטימ תוכיישב זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ךיוא זַא ךעלגעמ ןוא ,?ןלָאקָאטָארּפ , יד ןופ גנַאלקּפָא רעד טקרַאטשרַאפ
 ןופ ןעוועג ליװקשַאּפ רעד זיא סלַאפנדעי .דרָאפ-השעמ רעד בילוצ
 -ַאנרעטניא רעד רַאפ "לביב, ןימ ַא ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ בײהנָא
 טַאהעג טָאה סָאװ ץלַא ןוא -- גנוגעוװַאב רעשיטימעסיטנַא רעלַאנָאיצ
 סרעדנוזַאב .ַא'טי טקיטפעשַאב טָאה ?ןלָאקָאטָארּפ, יד טימ תוכייש ַא
 ןוא 1924 ןרָאי יד ןיא טעברַא טימ טנעה עלופ טַאהעג ַא'טי טָאה
 רענייא ,םיטּפשמ ייווצ רַאפ ?עמַאלקער, טכַאמעג טָאה יז תעב ,5
 רעטײרּפשרַאפ יד ןגעק ,עקירפַא-םורד ןיא רעטייווצ רעד ןוא ץייווש ןיא
 ןופ דנַאברַאפ רעד טָאה ןרעב ןיא טּפשמ ןיא .?ןלָאקָאטָארּפ, יד ןופ
 עשידיי יד טריזינַאגרָא טנכייצעגסיוא ץייווש ןיא תוליהק עשידיי יד
 ףיוא גנַאלקּפָא ןקידלַאװעג ַא טַאהעג טָאה טּפשמ רעד .גנוקידייטרַאפ

 ראב הירא

 רַאפ טַײהנגעלעג עטוג ַא ןעװעג זיא סָאד ןוא ,טלעװ רעצנַאג רעד
 רעד ןיא םירקש לטניב ןכעלדנעש ןגעוו תמא םעד ןטײרּפשרַאפ וצ ַא"טי
 וא) עּפָארײא-חרזמ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי .עקיײרעכַאמ עשירַארעטיל
 -רַאפ טּפשמ ןטַימ תוכיישב ןבָאה (עשידיי-טינ עכעלטע ךיוא ןלױּפ ןיא
 ןצנעדנָאּפסערָאקדַא"טִי טַימ ןטלַאּפש ליפ ןכָאװ ןופ ךשמ ןיא טכעלטנפע
 םילוגלג יד ,?ןלָאקָאטָארּפ, יד ןופ עטכישעג-סגנואײטשטנַא רעד ןגעוו
 .םעד טַימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ץלַא ןוא רושָארב רעטריצירבַאפ רעד ןופ

 -ןעייל רעקידנענַאּפש ַא ךיוא ,ןעמעלַא ץוח ,ןעוועג ןענעז ןכַאז יד
 -ילָאּפ רעד בילוצ רָאנ טינ ,טקנוּפ-עז ןשיטסילַאנרושז ןופ לַאירעטַאמ
 בילוצ ךיוא ךָאנ ,ערעפַא רעצנַאג רעד ןופ גנוגייווצרעדנַאנופ רעשיט
 ןיא ,השעמ רעטריצילּפמָאק רעד ןופ גנונַאּפש "רערַאלובַאפ- רעד
 ,ןטנעגַא-םייהעג ןוא ןפעש-הנידמ טשימרַאפ ןעוועג ןענעז סע רעכלעוו
 םענעי ןופ ןּכיט ערעטצניפ ןוא ןטסילַאעדיא ,רעשלעפ ןוא עטנרעלעג
 טלָאװעג טינ לָאמנײק טלָאװ דובכ-טסבלעז טימ שטנעמ ַא סָאװ ,טרָאס
 .תומא 'ד ערעייז ןיא ןעניפעג ךיז

 ןינע ןצנַאג ןיא דצ רעשילרעטסיוא ןַא ןעוועג זיא ןלױּפ ךייש סָאװ
 יד ןופ ענייא זיא סָאװ ,דנַאל ןקיזָאד ןיא אקווד ;"ןלָאקָאטָארּפ, יד ןופ
 לָאמניײק ןלָאקָאטָארּפ, יד ןענעז ,םזיטימעסיטנַא ןשיסַאלק ןופ ךעלעגיוו
 לארשי-יאנוש יד סָאװ ,תובישח ןופ הגרדמ רענעי וצ ןעגנַאגרעד טינ
 "ףיפָאסָאליפ, רעייז ןיא ןבירשעגוצ יז ןבָאה טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא
 ןיא זיולב טינ .עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטימעסיטנַא ןופ ןקעװצ יד רַאפ
 ןטלַאהעג ןעמ טָאה דנַאלשטַײד-רַאמייװ ןיא ךיוא רָאנ ,דנַאלשטיײד-יצַאנ
 ךס ַא טינ זיא סָאװ ,רישכמ-עדנַאגַאּפָארּפ ַא רַאפ ליװקשַאּפ םעד
 יו רעדנעל ןיא וליפַא ."ףמַאק ןיימ, סרעלטיה יװ קיטכיוו רעקינייװ
 ןעוועג "ןלָאקָאטָארּפ; יד ןופ תובישח יד זיא ,ןדעװש ןוא ךיירקנַארפ
 ייווצ .ןליוּפ ןיא ןרָאטַאטיגַא עשיטימעסיטנַא יד רַאפ יו רעסערג ליפ
 ןענעז סָאװ ,שיליוּפ ןיא "ןלָאקָאטָארּפ, יד ןופ סעבַאגסױא יירד רעדָא
 טלָאװ ,ערעדנַא ןעװעג ןטלָאװ סע ןעװ ןוא) ןעגנַאגרעד רימ וצ
 טימ טכַאמעג ,ןרושָארב ענרעזימ ןעוועג ןענעז ,(ןעזעג רעכיז ייז ךיא
 ,תונדמל רעטשרמולכ ןופ ןמיס םוש ןָא ,טײקנזָאלעגּפָא רעשירָאטַאמַא
 ערעדנַא ןיא ליװקשַאּפ ןופ סעבַאגסױא יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ
 -רעמַאב ,ייז ןיא סָאװ "טַארַאּפַא ןכעלטפַאשנסיװ, םעד ןָא ,ןכַארּפש
 ןעמ ןעק סָאד .ןכיילג סָאד ןוא "ןעגנורעלקפיוא, עשירָאטסיה ,ןעגנוק
 טקוקעגסױרַא טָאה סָאװ ,טסנעּפשעג סָאד .ךַאז ןייא טימ רָאנ ןרעלקרעד
 יד ןעוועג ייס-יוו-ייס ךיוא זיא ,"ןלָאקָאטָארּפ, יד ןופ רעטעלב יד ןופ
 ליװקשַאּפ רעד סָאװ ,ץלַא סָאד ןוא ,םזיטימעסיטנַא ןשילױּפ ןופ המשנ
 רעכעלטנפע רעד ןיא ןצנַאלפנייא ןוא ןעגנערבסיורַא טלָאװעג טָאה
 "פירָאעט , רעד ןיא "לַאטיּפַאק רענרעזייא, רעד ןעוועג אלימב זיא ,גנוניימ
 עטריצירבַאפ יד רפעדייא ךָאנ ,ןטימעסיטנַא עשילױּפ יד ןופ
 .טלעוו רעד ףיוא ןעמָאנ ןסיורג ריא ןעמוקַאב טָאה עקײרעכַאמ

 ךיוא רָאנ ,םימרוג עשירָאטסיה ןופ רָאנ טינ רָאלק טרעװ סָאד
 ַאזַא טַאהעג טינ טָאה עּפָאריײא ןיא דנַאל םוש ןייק סָאװ ,טקַאפ םענופ
 ןעוועג זיא סָאד יװ ,ןסור יד וצ ןוא דנַאלסור וצ האנש עקידתונשקע
 וצ רָאנ ,רעבעגנָאט יד וצ רָאנ טינ זיא הנווכ ןיימ ןוא --- ןלוּפ ןיא



 (א"טי) רוטנעגַא-ןפַארגעלעט עשידיי יד

 יד טָאה םישזער רעשיטסינומָאק רעד ןוא -- שממ ןסַאמ-סקלָאפ יד
 ןופ ןעגנוגנידַאב עטערקנָאק יד ןיא .טפיטרַאפ רעמכָאנ האנש עקיזָאד
 רעד ןיא ןירעגיז ַא יו סױרַא סָאװ-רָאנ זיא עכלעוו ,ןליוּפ ןקיטלָאמעד
 ריא רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה ןוא דנַאלסור טימ 1920 רָאי ןופ המחלמ
 ועימַאב טפרַאדעג ךיז ןטימעסיטנַא עשילױּפ יד ןבָאה ,תומ-תמיא
 "ןזייורעד, וצ ידכ ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןגעלָאק ערעייז יו רעקינייוו
 ןדיי ןענעז סעקיװעשלָאב ןוא סעקיװעשלָאב ןענעז ןדיי זַא ,ןסַאמ יד
 טלעטש דיי רעד זַא ,(טנכיײצַאב סָאד ןבָאה ייז יװ ,יַאנומָאק-ָאדישז,)

 -םדוק ןוא ,טלעוו יד ןשרעהַאב וצ ידכ לטימ םוש ןייק רַאפ ּפָא טינ ךיז
 דיי רעד זַא ,(ןענָאסַאמ ןוא ןדיי ןופ גנורעוושרַאפ יד) ןליוּפ לּכ
 ,םייוג עטסַאהרַאפ יד ןופ טולב סָאד סיוא טגיוז סָאװ ריּפמַאװ רעד זיא
 יוג ןופ ןברוח ןפיוא ןטעב לָאז רע דיי םעד טלױפַאב דומלת רעד זַא
 סָאװ ,ןעמזיטָאידיא עשיטסַאטנַאפ עלַא יד טָא -- .װ .ַא .א .װ .ַא .א
 "ןלָאקָאטָארּפ, יד סָאװ רעדָא ,"ןלָאקָאטָארּפ, יד ךיז ןציטש יײז ףיוא
 .גנודנירגַאב רעייז ןענעז

 ללכב ךיז ןבָאה ןליוּפ ןיא ןטימעסיטנַא יד -- טרָאװ ןייא טימ

 ,הברדא .ייז ןופ ערעגילק ןופ לארשי-תאנש ןענרעל וצ טקיטיונעג טינ
 ,ןעמ טניימ טנייה סָאװ ,ןכַאז עקינייא ןיא הרוכב יד וליּפַא ייז טמוק סע
 ןבענ ןטעקיּפ-טָאקיָאב יד :לשמל .סיצַאנ יד ןופ שודיח ַא זיא סָאד זַא
 ןגעק המחלמ רעשימָאנָאקע רעד ןיא רישכמ ַא יװ ,ןטפעשעג עשידיי
 ףיוא טקוקעג טינ ,סיצַאנ יד ןופ האצמה יד ןעוועג טינ ללכ זיא ,ןדִיי
 ןרָאװעג םעד טימ יײז ןענעז 1932 לירּפַא ןטשרע םעד סָאװ ,םעד
 "םישודיחק עשטייד ערעדנַא קנַאדַא ךיוא ,תמא ןַא סָאװ) טמירַאב-טלעוו

 ןופ םרָאפ עקיזָאד יד טנעקעג ןבָאה ןליוּפ ןיא ןדיי יד .(טלָאמעד ןופ

 שממ ןוא !המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןופ ךָאנ םזיטימעסיטנַא

 ענייא ןעוועג סָאד זיא ןלוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ םויק םענופ ףוס ןזיב
 םעד טימ ,יײז ןגעק המחלמ רעשימָאנָאקע רעד ןופ ןעמרָאפ יד ןופ
 ןענַאטשעג ייז רעטניה ןענעז הפוקת רעטצעל רעד ןַיא סָאװ ,דיישרעטנוא
 -ַאלקָארּפ טָאה עכלעוו ,הכולמ רעד ןופ ןענַאגרָא עקיטכעמ יד ךיוא
 רעּפרעק ןיא טנעמעלע ןקירעביא ןוא ןדמערפ; ַא סלַא ןדיי יד טרימ
 ןריזילַאער וצ סעיצקנַאס עכעלגעמ עלַא ןבעגעג טָאה ןוא ?קלָאפ ןופ
 .גנולעטש עקיזָאד יד שיטקַארּפ

 סָאװ ,לַאירעטַאמיוװיכרַא ןשטייד ןופ .ליּפשייב רעטייווצ ַא רעדָא
 ךיז ןעמ טָאה ,המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא
 יד ןיא ןזיװעגסױרַא טָאה ןליוּפ סָאװ ,סערעטניא ןגעוו טסּוװרעד
 עּפָאריײא ןופ ןדיי יד ןייז וצ חלשמ דנאלשטייד ןשיטסיצַאנ ןופ רענעלּפ
 ןיא ןלוּפ ןופ רָאדַאסַאבמַא רעקיטלָאמעד רעד ןוא ,רַאקסַאגַאדַאמ ןייק
 טגָאזעג םיא ןּפָארטנעביר טימ שינעגעגַאב ַא ןיא טָאה ,יקסּפיל ,ןילרעב
 טעוו ,ןעגנילעג ןַאלּפ ןייז טעוו ןרעלטיה ביוא זַא ,(ןורכז ןּופ ריטיצ ךיא)
 יו ,טָאה ןַאמכייא ךיוא .לָאמקנעד ַא ןלעטש רעכיז ןלוּפ ןיא םִיא ןעמ
 ןעגנואימַאב,, ענייז ןגעוו טדערעג םילשורי ןיא טפשמ ןייז ןיא ,טנַאקַאב
 ךיוא ייברעד ןוא ,עגַארפ-ןדיי רעד ןופ ?ןעגנוזייל עשיטסינַאמוה רַאפ
 דנַאלשטיײד סָאװ ,טינ סייו ךיא .רַאקסַאגַאדַאמ ןינע םעד טנָאמרעד
 זַא ,דשח ַא רעבָא בָאה'כ ,?גנוזיײל-רַאקסַאגַאדַאמ; ַא רַאפ ןָאטעג טָאה

 ןרידנעטערּפ ןענעק גנוריגער עשיליוּפ יד אקווד טעװ ,ן ָאט ךייש סָאװ
 ייווצ .וויטַאיציניא עטשרע יד טַאהעג טָאה סָאװ ,יד ןייז וצ ?דובכ, ןפיוא
 ןיא טקישעג גנוריגער ריא טָאה ןלױּפ ןופ ןברוח ןרָאפ ךרעב רָאי
 ןטייקכעלגעמ יד ןשרָאפוצסיוא; עיצַאגעלעד ַא רַאקסַאגַאדַאמ ןשיזיוצנַארפ
 -עּפסקע רעד ןיא טקיליײטַאב ךיז ןבָאה ןַאמ יירד ."ןדיי טרָאד ןצעזַאב וצ
 ידַאקרַא ,רעטמַאַאב-סגנוריגער רעכיוה ַא ,יקצעּפיל ןַאטיּפַאק :עיציד
 ןוא ,ןעגנוביײרשַאב-עזייר ןופ רבחמ ןוא רעלעטשטפירש ַא ,רעלדיפ
 רעכיז םִיא ןעמ טלָאװ ןעגנוגיײנ עקניל ןייז בילוצ סָאװ ,דיי ןייא ךיוא
 םִיא זיא ָאד רעבָא ,תוחילש רעקידובכב רעמ ַא ףיוא טמיטשַאב טינ
 ןָאעל ןעװעג זיא סָאד -- טייקשידיי ןייז ןופ תוכז רעד ןענַאטשעגיײב
 עשידִיי יד ,"סַאיה , ןופ ָארויב רעװעשרַאװ ןופ רָאטקעריד רעד ,רעטלַא
 ,רעטלַא רָאטקיװ ןופ רעדורב ַא) ןטנַארגימע ןפלעה וצ עיצַאזינַאגרָא
 ,ןרָאװעג טכַארבעגמוא 1941 ףוס זיא סָאװ ,"דנוב, ןופ רעריפ םעד
 יד .(ןילַאטס ןופ ןרעלעק--.ד.וו.ק.נ יד ןיא ןכילרע קירנעה טימ ןעמַאזוצ
 טשינרָאג טעוו עיצידעּפסקע יד זַא ,טסּוװעג טוג טָאה גנוריגער עשיליוּפ
 ןופ םעלבָארּפ סָאד זיא טײיצ רענעי וצ .העיסנ ריא ןופ ןעגנערב
 -עלבָארּפ עשידיי עטסקיטכיו יד ןופ סנייא ןעוועג ןדִיי רַאפ עיצַארגימע
 .ןַאיװע טרָארוק רעד ןוא ענערַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא ןעמ
 -טלעוו ןרָאװעג ןַאד זיא ,ערעיזַא רעווענעשז רעד ןופ ןגערב יד ףיוא
 ןופ רעײטשרָאפ יד דצמ ןעגנואימַאב עטסיזמוא יד טימ טמירַאב
 ,עקירעמַא ןופ טַארָאטקעטָארּפ ןרעטנוא ,תונידמ קילדנעצ עכעלטע
 רעד ףיוא רעצעלּפ טכיל טימ שממ טכוזעג גנַאל-םישדח ןבָאה עכלעוו
 ןייק ןדייא רעבָא .ןענופעג טינ ןוא ,עיצַארגימע רעשידיי רַאפ טלעוו
 -וצרעדנַאנופ גנוזָאל עטנכייצעגסיוא ןַא ןעװעג זיא "רַאקסַאגַאדַאמ
 .ןדיי וצ האנש ןרעקַאלפ

 ןופ עיצַארטסוליא רעד וצ ןליּפשיײב ענלצנייא זיולב ןענעז סָאד
 ןענעז ןלוּפ ןיא ןטימעסיטנַא יד זַא ,ןגָאז וצ העדב טינ בָאה ךיא .בצנ
 עכלעוו וצ ,ןדרָאקער עשירַאברַאב ענעי וצ ןכיירגרעד וצ לגוסמ ןעוועג
 ןופ טינ סלַאפנדעי -- טינ רעכיז .סיצַאנ יד ןעגנַאגרעד ןענעז סע
 קידנבײהנָא .ערָאלק ןענעז ןצנעדנעט יד רעבָא .וויטַאיציניא רענעגייא
 יד ןיא ןטנעדוטס עשידיי רַאפ "קנעב-ָאטעג; יד ןענעז 1926 רָאי ןופ
 -נעט עקיזָאד יד ןופ סנכייצנעק יד ןופ רענייא ןעוועג ןטעטיסרעווינוא
 סורעמונא, יוװ ,סענַאקיש ערעדנַא ינימ-לכ טימ ןעמַאזוצ ,ןצנעד
 ןענעז ןטעטלוקַאפ ליפ ןיא ."סּולּונ סּורעמּונ; וליפַא ןוא ?סּוזיַאלק
 וליפַא ןוא) ןטנעדוטס עשידיי ףיוא ןלַאפנָא ךעלגעט-גָאט ןעמוקעגרָאפ
 עשידיי ןופ ןעמענ יד ןגָארטעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןטלַאטשנַא-ןרעל יד ןיא
 .(! טריטסיזקע ןלוש יד ןבָאה ןדנָאפ ערעייז קנַאדַא סָאװ ןוא ןרענָאילימ
 ןגעלפ ןטעטיסרעווינוא יד ןיא תוריזג-ָאטעג יד ןגעק טסעטָארּפ ַא יװ
 ןבָאה סָאװ ,ןרָאסעּפָארּפ יד ןופ סעיצקעל תעב ןייטש ןטנעדוטס עשידיי
 ףעגנורעדָאפ עשיטימעסיטנַא יד וצ טמיטשעגוצ קידנגייווש בור-יּפ-לע
 רעשידיי רענײמעגלַא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ןעוו ,לַאפ ןייא ןיא רָאנ
 ַא טרימַאלקָארּפ .ס.ּפ.ּפ ךיוא טָאה ,"קנעביָאטעג, יד ןגעק קיירטש
 רעבָא ,ןדיי יד טימ ןריזירַאדילָאס וצ ךיז ידכ ,קיירטש ןקיגָאט-בלַאה
 ךיז טָאה רָאטקַאפ רעכעלטפַאשלעזעג רעקיטכיוװ:-שיטילָאּפ םוש ןייק
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 ךיוא ןיוש ןבָאה געט ענעי ןיא .ןדיי ןקידייטרַאפ וצ טלעטשעג טינ
 טפַאשרעה רעד רעטנוא ,קירוצ ןרָאי ליפ טימ ךָאנ זַא ,ןסעגרַאפ ןדיי יד
 טקיטייזַאב ןטנעדוטס-ןיצידעמ עשידיי ןענעז ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןופ
 רערעל ערעיײז ןופ המכסה רעד טימ ,םירבח ערעייז ךרוד ןרָאװעג
 ,ןטוטיטסניא עשימָאטַאנַא יד ןופ (המכסה רעליטש רעייז טימ תוחפל)
 !ןסעמלַאּפ וצ םיתמ עשידיי ןופ סרעּפרעק ןעגנערב ןלעװ ייז ...זיב
 ןעוועג זיא ןגייווצ עכעלטפַאשטריװ עלַא ןופ ןדיי יד ןקיטײזַאב סָאד ךיוא
 ןעגנוקנַאװש טַאהעג זיולב טָאה רעכלעוו ,סעצָארּפ רעטנענַאמרעּפ ַא
 ןרָאװעג טריפעג זיא ןוא ,ָאּפמעט ןוא גנונַאּפש ןייז דצמ ּפָארַא ןוא ףיױרַא
 ןענעז ןדיי :ןלעטשרָאפ רָאנ ךיז ןעק ןעמ סָאװ געוו ןכעלגעמ ןדעי ףיוא
 : סעיסעפָארּפ עיירפ יד ןופ ןוא ןגייווצ-סלדנַאה ןופ ןרָאװעג טקיטיײזַאב
 וצ ידכ ,תבש ףיוא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא ןענעז געט-קרַאמ יד
 ןגייװצ-סלדנַאה ענעדיישרַאפ ןיא :ןדיי ןופ גנוקילײטַאב יד ןדיימרַאפ
 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,"ןדיי ןופ ענייר געט; ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ ןענעז
 -עג ןזָאלרעד טינ ןענעז ןדיי זַא ,םעד ןגעװ קידנדער טינ ןיוש
 ןעװעג טיג ןענעז יז רעכלעװ ייב ,טעברַא םוש ןיק וצ ןרָאװ
 ןופ ןרָאי עלַא ןופ ךשמ ןיא) טייהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא טקיטפעשַאב
 ןשידיי ןקיצנייא-ןייא ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה טײקיגנעהּפָאמוא סנלױּפ
 ןגעוו ךיוא יװ ,(טָאטשטּפױה רעשיליוּפ רעד ןיא רָאטקודנָאקיײװמַארט
 וצ גנוריגער רעשיליוּפ רעטצעל רעד ןופ ןלעּפַא עכעלרעהפיואמוא יד
 ןרַאפ .ןעמָארק ןענעפע ןוא טעטש יד ןיא ןעמוק ןלָאז ייז םירעוּפ יד
 עכעלגעמ עדעי ןוא טידערק ןרָאװעג טגָאזעגוצ ייז זיא קעווצ ןקיזָאד
 ןוא .רחסמ ןופ ןדיי ןסױטשסױרַא ןלָאז ייז רָאנ יבַא ,גנורעטכיילרַאפ
 רעניוװנייא ענייז ןופ טנעצָארּפ קיצכעז סָאװ -- ןלױּפ ןקיזָאד ןיא
 זױלב שממ ףוס ןזיב ןעװעג זיא -- ,רעטעברַא-דרע ןעוועג ןענעז
 רעד !טכיל שירטקעלע טַאהעג טָאה סָאװ ,ףרָאד קיצנייא-ןוא-ןייא
 טינ לָאמנייק טָאה ,ןטַאנגַאמ יד ייב סעקבָארַאּפ יד ץוח ,רעױּפ רעשיליופ
 טָאה המישר עקיזָאד יד .רָאטקַארט ַא סיוא טעז סע ױזַא יװ ןעזעג
 ,בצמ םעד ןרירטסוליא ןטסעבמוצ רעפיצ ןייא טעוװ רשפא .ףוס ןייק טינ
 רעדָא 1927 רָאי ןיא :ןעגנַאגרעד ןענעז ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןכלעוו וצ
 ךיז ןדיי טרעדנוה עדעי ןופ קיצרעפ בורק חסּפ ברע ןבָאה 8
 .סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ןופ ףליה ןיא טקיטיונעג

 ,גנוריסערעטניארַאפ ןופ םָארטש רעקיטכעמ ַא

 גנונַאּפש ןוא ורמוא

 ןעמָאנ ןייא ןייק זיא א"טי ןופ סעיינ יד וצ הרוש-בייהנָא רעד ןיא
 ןוא .םילשורי ןופ ןעמָאנ רעד יװ ,טפָא ױזַא ןרָאװעג טנָאמרעד טינ
 -ץרא ןופ סױרַא זיא סָאװ ,עיצַאמרָאפניא ןופ םָארטש רעסיורג רעד
 םורַא רָאפ טמוק סָאװ ץלַא ןגעוו --- ןסולפוצ ךס ַא טַאהעג טָאה ,לארשי
 -ײװַצּפָא ליפ עריא ןוא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ,לארשי-ץרא
 רעד ףיוא רעטנעצ ןשידיי-טינ ןוא ןשידיי ןדעי ןופ טעמכ -- ןעגנוג
 ןרעװ טנקירטעגסיוא טנָאקעג ןבָאה ןעמָארטש-סעײנ ךס ַא .טלעװ
 עקידלארשי-ץרא ןופ סולפ רעד רעבָא ,ןרָאי וליפא ןוא םישדח ףיוא

 ראב הירא

 רעקיטכעמ ַא יװ ,רָאי קידכעלייק ץנַאג ַא ,טמָארטשעג דימת טָאה סעיינ
 רעדָא ,1923 רַאונַאי ,לשמל ,ןעמוק טפרַאדעג טָאה סע ןוא ,ךייט
 -וצּפָא ידכ ,"טכַאנ-לַאטשירקא יד רעדָא ,ןצעזעג רעגרעבנערינ יד
 ןיא ץַאלּפ ןטייװצ ַא ףיוא לארשי-ץרא ןופ םָארטש םעיינ םעד ןעקנעל
 זַא ,וַאדנַאל בקעי ןופ ןעמָאנ ןיא טלייצרעד טָאה ןעמ .טסניד-א"טי
 ,העידי עטשרע יד ןעוועג זיא עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןגעוו סעיינ יד
 טעדנירגעג טָאה רע עכלעוו ,רוטנעגַא עיינ יד טקישעג טָאה סע סָאװ
 רעשידיי רַאפ ָארויב;) דנַאלָאה ןיא ןַאמסָארג ריאמ טימ 1917 ףוס
 טעברַא רעזדנוא רַאפ ןוא :(א"טי ןופ ןירעייגרָאפ יד ,"ץנעדנָאּפסערָאק
 עטצעל יד סָאװ ,טקַאפ רעד שילָאבמיס רשפא זיא עשרַאװ ןיא
 ןעוועג זיא ,עסערּפ רעשידיי רעד רַאפ ןָאטעג ןבָאה רימ סָאװ ,טעברַא
 ךָאנ סנגרָאמוצ שממ סָאװ ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןופ טכירַאב רעד
 ןרידרַאבמָאב וצ ןענַאלּפָארע ענייז טקישעג רעלטיה טָאה ןסילש ןייז
 .הפירש-טלעוו ַא ןדניצנָא ןוא ןלױּפ ןופ טעטש יד

 עקיטולב ,לארשי-ץרא ןיא גנונַאּפש רעשיטילָאּפ ַא תעב ,טפָא רעייז
 -יצעד ןעוועג ןענעז סָאװ ןסערגנָאק עסיורג תעב רעדָא ,ןשינעעשעג
 רקיע רעד ןעוועג לארשי-ץרא ןגעוו סעיינ יד זיא ,בושי ןרַאפ קידנריד
 זיא סָאד .עּפָארײא חרזמ רַאפ טרפב ןוא ללכב טסניד-א"טי ןופ
 עקרַאטש יד טכַארטַאב ןיא טמענ ןעמ ןעװ ךעלדנעטשרַאפטסבלעז
 סָאד ןוא ,ללכב םוטנדיי עשיאעּפָאריײא-חרזמ סָאד סָאװ ,טייקנדנובעגוצ
 טנייה .לארשי-ץרא ןופ ןינב םוצ טַאהעג ןבָאה ,טרפב םוטנדיי עשיליוּפ
 זיא טייקנדנובעגוצ עקיזָאד יד טייו יו ןרעדליש וצ רעווש טעמכ זיא
 רָאנ טינ ןוא .קיטייזנגעק קרַאטש ןוא ,םיטניא שממ .,טנעָאנ ןעוועג
 ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טײקלַארגעטניא רעשידיי רעד בילוצ
 עשיטקַארּפ בילוצ ךיוא רָאנ ,טלעו רעד ןופ לייט םענעי ןיא ןדיי
 ןעוװעג זיא םוטנדיי עשיליוּפ סָאד .טיײקכעלגעט-גָאט רעד ןופ םימעט
 רעד ,דנַאל ןופ ןינב ןרַאפ עזַאב-טּפיױה יד תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ
 -ַאב רעשיצוביק ןוא רעשיצולח רעד רַאפ סנַאלעסקע-רַאּפ רַאוװורעזער
 ,טעטש ןעיוב רַאפ ,תובשייתה רעד ןופ ןעגנומערטש עלַא רַאפ ,גנוגעוו
 תוילע עלַא טזַײּפשעג ןבָאה ןדיי עשיליוּפ יד .עירטסודניא ןוא הכָאלמ
 עלַא ,תמא ,ךיוא) הילע רעטירד רעד ןופ קידנבײהנָא ,דנַאל ןיא
 לָאבמיס ַא יװ זיא -- וויטַאגענ יצ וויטיזָאּפ ןוא ,(הדירי ןופ סעילַאװכ
 -בישצג רעד ןיא ןיירַא זיא תוילע עקיזָאד יד ןופ ענייא סָאװ ,טקַאפ רעד
 טָאה רעכלעוו ,רעטסינימ ןשיליוּפ ַא ןופ ןעמָאנ ןפיוא בושי ןופ עט
 סָאװ ,ןדיי ןעצ עדעי ןופ ריפ ."הילע-יקסבַארג; יד -- ןדיי תורצ ןָאטעג
 עשיליוּפ ןעוועג ןענעז ,המחלמ רעד ברע לארשי-ץרא ןיא טניווװעג ןבָאה
 -גערב טגעלפ עשרַאװ ןיא א'טִי סָאװ ,רעדנּוװ רעד זיא עשז סָאװ .ןדיי
 -רָאפניא ךיוא עסערּפ רעשידי רעד ןופ רענעײל יד וצ ןעג
 םענופ ןעגנוריסַאּפ עקיטכיוו-טינ קיסעמשינטלעהרַאפ ןגעוו סעיצַאמ
 ןופ סעיליפ ערעדנַא סָאװ ןכַאז -- לארשייץרא ןיא בושי ןופ ןבעל
 .ייז טימ טריסערעטניא טינ ללכב ךיז ןבָאה רוטנעגַא רעד

 תולג ןיא עזַאב-טּפיוה יד ןעוועג ךיוא זיא םוטנדיי עשיליױּפ סָאד
 ערעיײז ,סעיצקַארפ ןוא ןעײטרַאּפ יד ןופ ןעגנומערטש עלַא רַאפ
 .ןעיירעגירק ןוא ןעגנורעטנענרעד ערעייז ,ןעגנוטלַאּפש ןוא ןעגנודניברַאפ



 (א"טי) רוטנעגַא ןפַארגעלעט עשידיי יד

 -רעטסעווש ריא ןליוּפ ןיא טַאהעג טָאה לארשי-ץרא ןיא ײטרַאּפ עדעי
 -עגייא ריא ןופ רעקרַאטש וליפא ןעוועג לָאמטפָא זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא
 לארשי-ץרא ןיא עיצקַא רעדעי וצ .אפוג לארשי-ץרא ןיא עזַאב רענ
 ןוא ,עּפָאריײא-חרזמ ןופ ןדיי יד וצ ןעמוק בושי ןופ רעריפנָא יד ןגעלפ
 .ןעגנואיושנָא ערעייז ןקידייטרַאפ וצ ידכ ,ןלוּפ ןיא ןדיי יד וצ לכ-םדוק
 -וצ ןקיטכיוו ןדעי ברע ןָאט סָאד יז ןגעלפ ,המכו המכ תחא לע ,ןוא
 ןעגנַאגעגנָא זיא ןלױּפ ןיא .סערגנָאק ןשיטסינויצ רעדָא ףערטנעמַאז
 ריא ןגעק רעדָא (טײקנטלַאהעגקירוצ) "הגלבה, רַאפ קימעלָאּפ ַא
 ןוא ,טײקפרַאש רעבלעז רעד טימ 1936/39 ןיא ןשינעעשעג יד תעּב
 ןיא טריפעג ךיז טָאה קימעלָאּפ יד יװ ,סעינילטכיר עבלעז יד טול
 רעד ןופ תוריזג יד ןגעק ףמַאק ןדעי ןיא ױזַא ןוא .אפוג לארשי-ץרא
 .ןדָאב ןוא הילע ןופ םינינע יד ןיא סרעדנוזַאב ,טכַאמ רעשירָאטַאדנַאמ
 רעטשרע רעד ןופ העיסנ יד טריזינַאגרָא טָאה ןליוּפ ןופ ?ץולחה, רעד
 -ץרא ןייק םילוע עלַאגעלמוא טריפעג טָאה עכלעוו ,(?סָאלעװ) ףיש
 ,(?עלַאגעלמוא, דימת ,ךעלדנעטשרַאפ ,ןבירשעג ןבָאה רימ) לארשי
 + "הלפעהא רעד ןופ ביײהנָא םעד ךיז טימ טנכיײצַאב טָאה סָאד ןוא
 -טנפע ןעוועג זיא יז לייוו ,ענעפָא-בלַאה ַא ןעוועג לָאמסָאד זיא עכלעוו
 טינ לָאז סָאד זַא ,ןעוועג ךעלגעמ טינרָאג זיא'ס ןוא .טרירַאלקעד-ךעל
 יד .ףוס ַא ןָא ןליּפשייב ןעגנערב ןעק ןעמ .ןלוּפ ןופ ןרעװ ןָאטעג
 רעד ףיוא וליפַא קורד ריא טביאעגסיוא טָאה גנודניברַאפ עקיטייזנגעק
 ןכָארּפשעגסױא ןרָאװעג זיא טכַאמ יד זיב תוחפל ,גנוריגער רעשיליוּפ
 זיא 1929 טסוגיוא ןופ ןשינעעשעג עקיטולב יד תעב .שיטימעסיטנַא
 יד ןופ ענייא ןעוװעג םילשורי ןיא לוסנָאק-לַארענעג רעשילױּפ רעד
 זיא ןליוּפ .לארשי-ץרא ןיא בושי ןשידיי ןיא ןטלַאטשעג עטסרעלוּפָאּפ
 טריפעגנייא טָאה סָאװ ,םענרַאפ ריא ןופ הנידמ עקיצנייא יד ןעוועג
 ןופ) לארשי-ץרא ןייק עיניל-רישזַאסַאּפ עליבַאטס ַא ןזעוו-ףיש ריא ןיא
 זיא טייצ רעד טימ .(םי ןצרַאװש ןפיוא ץנַאטסנָאק טרָאּפ םענעגנודעג
 טַאהעג טָאה סָאװ ,ברעמ םעד ץוח ,דנַאל עטשרע סָאד ןרָאװעג ןלױּפ
 .לארשי-ץרא ןייק עינילטפול עליבַאטס ַא

 ןעגנודניברַאפ עקיזָאד יד רַאפ לגיּפש רעד ןעוועג דימת זיא א"טי
 ןרַאפ הרצ ַא תעב .םעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא רַאפ ןוא
 -רָאפניא עקירעביא יד ןופ טסניד ריא ןריצודער קרַאטש יז טגעלפ בושי
 םעד ןעײרפַאב, וצ ידכ ,םומינימ םוצ זיב לָאמטּפָא ,ןטיבעג-עיצַאמ
 עכלעזַא ןיא .לארשי-ץרא ןופ םינינע יד רַאפ ןעגנוטייצ יד ןיא "ץַאלּפ
 רעדעי ןוא גנוגעװַאב עדעי שממ ןענעכייצרַאפ א"טי טגעלפ געט
 ןיא טנידַאב טָאה יז סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןוא ,בושי ןיא רעטסילפ
 ןופ סעיינ ןטלַאּפש עכיײרלָאצ עריא ןופ ןעמוקַאב ןגעלפ ,עּפָארייא-חרזמ
 ןעוװעג זיא םוטנדיי ןשיליוּפ ןפיוא לארשייץרא ןופ העּפשה יד .דנַאל
 ןלױּפ ןיא םזינויצ ןטריזינַאגרָא ןופ העּפשה יד יװ ערעסערג ליפ ַא
 קיסעמשינטלעהרַאפ ןעוועג ןעיײטרַאּפ עשיטסינויצ יד טרָאד ןענעז םצעב
 בור סָאד .עירעפירעּפ עסיורג רעייז ַא טַאהעג ןבָאה יז רעבָא ,עניילק

 יד ןרָאװעג טנכיײצַאב זיא ױזַא ; סיירכרוד ,שרַאמפיוא --- ייהלפעה, +
 .טייצ רענעי ןופ הילע עלַאגעלמוא

 תוליהק ,ןטַארטָאטש ,טנעמַאלרַאּפ םוצ ןלַאװ ןַיא רעייטשרָאפ עשידיי
 ןעועג דימת ןענעז ,ןטפַאשרעּפרעק עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא ןוא
 ןרָאװעג טלייוועגסיוא ןענעז סע יװ רעמ זַא ,טנייש סע רעבָא .ןטסינויצ
 -עגּפָא ןטסינויצ-יטנַא רעמ ךָאנ ןענעז ,םזינויצ רעייז בילוצ ןטסינויצ
 זיא לארשי-ץרא לייוו .ןויצ וצ טפַאשרענגעק רעייז בילוצ ןרָאװעג ןסיוטש
 רעשידיי רעד ןיא טלַאהניא ןקידעבעל ַא ןופ הגרדמ רעד ןיא ןעוועג
 .עּפָארייא-חרזמ ןיא טייקכעלגעט-גָאט

 עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טרעכיזעג ןעוועג דימת זיא רעבירעד
 שינעעשעג רעדעי ףיוא גנַאלקּפָא רעשיטַאמָאטױא-טעמכ ַא ןלױוּפ ןיא
 יד ןיא ןוא לילג ןיא ,ןורבח ןוא ופי ןיא ,ביבא-לת ןוא םילשורי ןיא
 "דנוב, רעד .הנווכ ןיימ ןרעלקפיוא טעװ ליּפשיײב רעוויטַאגענ ַא .םיקמע
 טָאה סע טייז ןוא ,ײטרַאּפ עשיטסינויצ-יטנַא עקידנפמעק ַא ןעוועג זיא
 ןיא עשרַאװ ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ גנוטייצ עכעלגעט יד טריטסיזקע
 ןוא םזינויצ טימ קימעלָאּפ ןָא רעריא רעמונ ןייא ןייק ןעוועג טינ אמתסמ
 -ץרא ןיא טייקיטעט רעשיטסינויצ ףיוא ףירגנָא ןַא ןָא רעדָא ןטסינויצ
 ױזַא) ?גנוטייצ-סקלָאפ; יד טָאה רעבירעד .ּוװושרעדנַא רעדָא לארשי
 ןיטעלויב-א"טי ןופ טכַארבעג (ןַאגרָא רעשידנוב רעד ןסייהעג טָאה
 טנעקעג טָאה'ס סָאװ סָאד רָאנ ,לַאירעטַאמ ןוויטקעלעס ןוא קינייװ רעייז
 .רענגעק ןשיטסינויצ םעד ןפיירגוצנָא ידכ רקיעב ,ןליצ עריא ןעניד
 תעב גנוטיײצ יד ןענעקרעד וצ ךעלגעממוא טעמכ ןעוועג זיא'ס רעבָא
 ןיא ץרַאה שידיי סעדעי ןעװ ,לארשי-ץרא ןיא ןשינעעשעג עקיטולב
 ןיא ,לשמל -- רָאפ טמוק טרָאד סָאװ ,םעד טימ טלּפַאצעג טָאה ןליוּפ
 ןיא רעדָא ,טנָאמרעד ןיוש םיא בָאה ךיא סָאװ ,1929 טסוגיױא םענעי
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןשינעעשעג יד ןופ הפוקת רעגנַאל רעד
 ןזיב טרעיודעג יז טָאה ןסייררעביא עניילק טימ ןוא 1926 גנילירפ ןיא
 געט עכלעזַא ןיא .19239 רעבמעטּפעס ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא
 ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ןשיװצ דיישרעטנוא רעסיורג ןייק ןעוועג טינ זיא
 רעדעי ןיא םידומע עבלעז יד ןוא ןַאגרָא-"דנוב, ןופ ןטייז-סעיינ יד ןופ
 קימעלָאּפ זַא ,ךעלרעּפמײשַאב ןעוועג זיא'ס .גנוטייצ רעשידיי רערעדנַא
 .ךַאז עטייווצ ַא "דיי עלעטניּפ, סָאד ןוא ,ךַאז ןייא זיא עדנַאגַאּפָארּפ ןוא
 ןרעקקירוצ ךיז ןטסידנוב יד ןגעלפ טקיאורַאב ךיז טָאה בצמ רעד ןעװ
 טימ ןריזימעלָאּפ רעדָא ,ןטסינויצ ןגייצוצרעביא ידכ גנולעטש רעייז וצ
 -סעלַאּפ רעד ןגעװ ,גנוגעװַאב רעייז ןופ "עיּפָאטואא רעד ןגעוו ,ייז
 סָאד טָאה הרצ תעשב רעבָא .ןכײלגסָאד ןוא ?ערוטנַאװַא רעניט
 ץרַאה סָאד יװ שממ ,גנוטיײצ רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ ץרַאה
 .ץרַאה שידיי סעדעי יװ טּפַאלקעג ,רענעיל ערעייז ןופ

 ךָאנ ןעגנַאגעג דנילב ןענעז עכלעוו ,ןטסינומָאק יד ױוזַא טינ
 עלַאגעל ןייק טַאהעג טינ ןלױּפ ןיא ןבָאה ייז םגה ןוא ,עװקסָאמ
 ןענַאטשעג דימת זיא ןלױוּפ ןיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד) גנוטייצ
 ןרימרָאפניא וצ ןבעגנייא ךיז ללכ-ךרדב ייז טגעלפ ,(ץעזעג םעד ץוחמ
 יד ןגעוו .ןינע ןדעי ןיא ןעגנואיושנָא ערעיײז ןגעוו רוביצ םעד
 ,טרעלקרעד עװקסָאמ טָאה ,לשמל 1929 טסוגױא ןופ ןשינעעשעג
 ןגעק דנַאטשפיוא רעשיבַארַא רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס; (ךרעב) זַא
 טָאה ןוא "םיתרשמ עשיטסינויצ ענייז ןוא םזילַאירעּפמיא ןשיטירב
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 ךעלסילשנייא ,לארשי-ץרא ןיא דיי ןדעי ןופ דרָאמ םעד טקיטכערַאב
 םירוחב-הבישי ןוא םינבר רעקילדנעצ ןופ דרָאמ ןקיטולבטלַאק םעד
 עשידיי יד ןבָאה ,טקיטכערַאב טָאה עװקסָאמ זַא ןוא .ןורבח ןיא
 ןופ קעװַא ןַאד ןענעז ןדָאב ןקיזָאד ןפיוא .טעקמָאבעגוצ ןטסינומָאק
 עריא ןופ עקינייא ("טייהיירפ-ןגרָאמ;) קרָאי-וינ ןיא גנוטייצ רעייז
 עגנַאל ַא ךָאנ טָאה השרּפ עקיזָאד יד .רעטעברַאטימ עקידנעטש עטנַאקַאב
 רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא גנַאלקּפָא ןטיירב ַא טַאהעג רעטעּפש טייצ
 .טלעוו

 עקידלארשי-ץרא יד ןענעכערוצסיוא ךעלגעממוא טעמכ זיא סע
 ןלײצרעד טיירב ךעלגעט-גָאט טפרַאדעג טָאה א"טי סָאװ ,םינינע
 -מָאק ענעדישרַאפ .עּפָארײא-חרזמ ןיא רוביצ ןשידיי ןרַאפ םעד ןגעוו
 -- סעייּפָאּפע עסיורג ליפ ןוא -- גנוקידייטרַאפ ןוא יוב ןופ ןסקעלּפ
 ןפמַאק עשיטילָאּפ ,טייהרעכיז ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא םישעמ-הרובג
 טייהרעמ רעשיבַארַא רעד טימ ךיוא יוװ ,טכַאמ רעשיטירב רעד טימ
 ןופ גנַאגפױרַא רעד ,לארשי-ץרא ץוחמ רעציטשרעטנוא עריא ןוא
 ?ףלַאגעלמוא, יד ןוא הילע רַאפ ןעלגנַארעג ,ןדָאב ןפיוא םיבושי
 טיבעג ןפיוא ןעיירעגירק ,סעיצקַארפ ןוא ןעיײטרַאּפ ןופ ןפמַאק ,הילע
 דנַאנַאכָאנ ןטײלגַאב טפרַאדעג טָאה א"טי .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא טעברַא ןופ
 ןרירעפער ,ןטקַאפ ןלייצרעד ,ןשינעעשעג עקיזָאד יד טנענַאמרעּפ ןוא
 יד .עטכישעג ןוא טלַאהניא רעייז ןלייצרעד ,תועד-יקוליח ןגעו
 ןלענָאיסעּפָארּפ-שיטסילַאנרושז ןופ ךיוא ןעוועג ,בגַא ,זיא עיצַאמרָאפניא
 -רַאפ שממ לָאמטּפָא ןוא לַאירעטַאמ ?רעטנַאסערעטניא, טקנוּפדנַאטש
 ךיז טָאה סָאװ ,עמַארד רעשידיי רעד ןגעוו קידנדער טינ ןיוש .קידנּפַאכ
 לָאמטּפָא ךָאד ןענעז עלַא יז ןיא לייוו ,ןשינעעשעג ליפ ןיא טלגיּפשעגּפָא

 ןופ ןכַאז גנודײשטנַא וצ טייקוויסנעטסקע רעקידתוידזכַא טימ ןענַאטשעג

 ןשינעעשעג עקיזָאד יד טבעלעגטימ טינ טָאה סע רעװ .טיוט ןוא ןבעל

 עצנַאג יד ןבױהסױרַא גָאטיוצ-טנייה ןענעק טינ טעמכ טעװ דנַאנַאכָאנ

 ךָאנ ןוא .טכױהַאב ןעוועג ןענעז ייז רעכלעוו טימ ,טכַארּפ עשיגַארט

 6 א אל ,שטנעמ רעגנוי ַא ןפיירגַאב סָאד טעװ רערעווש

 ןייז םיא טעװ סע .הנידמ רעד ןופ םוקפיוא ןכָאנ

 ןיא טָאה סע סָאװ ,לשמל ,םעד ןופ דליב קיטכיר ַא ןלעטשוצרָאּפ
 יה לא ִ יב :

 א 1 לא ,סערגנָאק רעשיטסינויצ ַא טײדַאב ןטייצ ענעי

 קורדסיוא סלצרעה טול .ןטסינויצ-טינ רַאפ ךיוא סָאמ

 -סינויצ יד ןוא ,"סגעוורעטנוא הנידמ עשידיי יד, ןעוועג עיצַאזינַאגרָא

 טפַאשקנעב רעפיט רעד ןופ טײלגַאב ןעוועג ןענעז ןסערגנָאק עשיט

 ,טַאהעג טינ ןבָאה יז ןכלעוו ,רעגייטש ןשהכולמ לסיב ַא וצ ןדִיי ןופ

 ןָא ךױא טרעמַאלקעג ךיז יז ןבָאה המשנ רעצנַאג רעד טימ ןוא

 ץַאזרע ריא סָאװ ,'טייקשהכולמ, ןופ טכַארּפ רעכעלרעסיוא רעד
 טימ ,טייז עקיזָאד יד ךיוא .סערגנָאק ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעג ייז זיא

 ןרעװ טלגיּפשעגּפָא טזמעג טָאה ,גנולַארטשסיױא רעכעלרעייפ רעד
 ןופ שדוח רעד .א"טי ןופ טכירַאב ןשיטסילַאנרושז ןקידנפיול ןיא
 -טלעו עדיב ןשיװצ ןסערגנָאק בור סָאד) סערגנָאק ןשיטסינויצ

 ראב הירא

 זיא ,(עיקַאװַאלסָאכעשט ןוא ץייווש רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז תומחלמ
 ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ליפ רַאפ ךיוא טייהנגעלעג ַא ךעלנייוועג ןעוועג
 ןוא ,ןפערטנעמַאזוצ-טלעוו ערעייז ןפורוצפיונוצ ,עשיטסינויצ-טינ ךיוא
 -עפירעּפ, ןַײז ןוא סערגנָאק ןופ טסניד ןטרעטיירבעגסיוא םעד בילוצ
 ,ץַאלּפ ןפיוא עיצקַאדער עלעיצעּפס ַא ןריזינַאגרָא א"טי טגעלפ "עיר
 סָאד טָאה סרעדנוזַאב ןוא ,סעיליפ יד ןיא טעברַא ריא ןרעטיירבסיוא
 ןעגנוטייצ עכעלגעט רעקילדנעצ סָאװ ,עיליפ רעװעשרַאו יד ןָאטעג
 .גנונידַאב ריא וצ ןעמוקעגנָא ןענעז עּפָארײא-חרזמ ןיא

 וצ ָאד לולע זיא תורוש עקיזָאד יד ןופ רענעיל רעד
 ןיא זיא המחלמ-טלעוו רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא זַא ,ןענָאמרעד
 ןלױּפ ןיא רקיעב רעדיװ ןוא ,טלעו רעד ףיוא עסערּפ רעשידיי רעד
 א"טי טימ טרירוקנָאק טָאה עכלעוו ,רוטנעגַא-סעיינ ַא קיטעט ןעוועג
 ךיוא .רָאקלַאּפ ןעװעג זיא ןעמָאנ ריא .לארשי:ץרא ןופ םינינע ןיא
 רוטנעגַא-סעינ עשידיי ַא ןפַאש וצ ןווורּפ ןעועג ןענעז רעירכ
 ווּורּפ רעטסנרע רעקיצניײא רעד ןעוועג זיא רָאקלַאּפ רעבָא ,א"טי ןגעק
 טינ ןעק ךיא .םיא ףיױא ןלעטשּפָא ךיז לָאז ךיא זַא ,יואר זיא סָאװ
 ָאד סָאװ ,םיטרּפ עשינכעט ןיא סרעדנוזַאב ,םיטרּפ ןייק ןיא ןײגנײרַא
 ןָאט טינ ךיוא סָאד ףרַאד ךיא .תובישח עסיורג ַא רעייז ייז ןבָאה
 תודע רעדושח ַא סיורָאפ ןופ ןיב ךיא לייוו ,ף"לא :םימעט ייווצ בילוצ
 ןינע ןיא גנוטייל-א'טי יד סָאװ גנולעטש עבלעז יד טַאהעג בָאה ךיא)
 ַא רָאנ ןינע רעצנַאג רעד טָאה גָאט-וצ-טנייה לייוו ,ת"יב ;(רָאקלַאּפ
 ןכַאמ סָאד זומ ךיא .ןטסילַאנָאיסעּפָארּפ רַאפ טרעװ ןשירָאטסיה
 ןכַאז ענײמעגלַא זיולב ןענָאמרעד ךיא ןעק רעבירעד ןוא ,רוציקב
 ךרעב קורדסיוא םוצ ןעגנערב ןגַארפ עקיזָאד יד זַא ,טנייש רימ רעבָא
 -א"טי רעד ןשיװצ ןעמוקעגפיוא ןענעז סָאװ ,תועד-יקוליח רקיע יד
 יד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןוא גנוטייל
 רעשיטסינויצ רעד ייב עיצַאמרָאפניא ןוא גנורעלקפיוא ןופ םינינע
 רעד ןיא ףרַאד יצ :םילשורי ןיא (ץנעגַא עשידיי) עיצַאזינַאגרָא
 עד ץוח דצ ?רעטריגעליוװירּפ, ַא ןייז לארשי-ץרא ןופ עיצַאמרָאפניא
 יטַאמרָאפניא רעד ןרידיצעד ףרַאד יצ ?עיצַאמרָאפניא ןופ ןינע םצע
 עד ןופ טלַאהניא רעכעלטפַאשלעזעג-ןימעגלַא ןוא רעכעלכַאז ,רעוװ

 ,ךַײז ףרַאד תובישח ריא :צַאשוצּפָא בַאטשסַאמ רעד רעדָא ,העידי
 :ליּפשײיב רעטערקנָאק ַא ?עמעט רעד ןופ "דלעה; רעד זיא רעװ
 רעשיאייטרַאּפ רעטמיטשַאב ַא טימ ןקסע רעדָא גיהנמ ַא ,ןבואר
 .םויה-רדס ןפיוא טייטש סָאװ ןינע ןַא ןגעוו עדער ַא טלַאה ,ץנעדנעט
 ןוא ,סעדער יירד ןטלַאהעג ןיוש רע טָאה עגַארּכ רעקיזָאד רעד ןיא
 ןיא ,טרזחעגרעביא רע טָאה רענדער ןופ רעגייטש רעד זיא'ס יװ
 ןייז ןיא טגָאזעג ןיוש טָאה רע סָאװ סָאד ,ןסנַאינ ענעדיײשרַאפ
 יד רוביצ ןרַאפ טכַארבעג טָאה רע רעכלעװ ןיא ,עדער רעטשרע
 -לעזעג םעד ץוח זַא ,טהנעטעג טָאה א'טי .יײטרַאּפ ןייז ןופ גנולעטש
 ריא יבגל ,יז ףרַאד ןינע םצע ןַיא םרוג ןכעלטפַאש
 ןוא -- ןוויטָאמ עשיטסילַאנרושז ךיוא ןובשח ןיא ןעמענ
 ז ןפלעה עכלעװ .,ןעגנוטייצ יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד ךיוא טסייה
 ימעט עכעלדנעטשרַאפ בילוצ סָאװ ,עיצַאמרָאפניא ריא טימ סױרַא

 ם

= 



 (א"טי) רוטנעגַא-ןפַארגעלעט עשידִיי יד

 ַא ,ךעלדנעטשרַאפ ,זיא סָאד ךיוא) ."קילײװגנַאל , ןייז טינ ייז ןליװ
 -ַאב עריא ףיוא ןגיילרעדנַאנופ יז ףרַאד ןעמ סָאװ ,גנורענַײמעגלַארַאפ
 -כעט עטריצילּפמָאק ַא זיא סָאד --לָאמַארעדיװ רעבָא ,ןלײט-דנַאטש
 רעד רעביא םינוממ יד טרעפטנעעג ןבָאה םעד ףיוא (.עגַארפ עשינ
 יד טריטנעזערּפער ןבואר ביוא !אקווד ואל :םילשורי ןיא גנורעלקפיוא
 ןבעג ןעמ ףרַאד ,ץנעגַא רעשידיי רעד ןופ גנוטייל רעד ןַיא טייהרעמ
 רעטרעפ ןוא רעטירד ןייז ןופ ךיוא טכירַאב ןטיירב טייוו-יו ַא
 ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןגעוו ליפוצ ןגרָאז טינ ףרַאד א"טי ןוא ,עדער

 םעד ןופ .עלעיצרעמָאק יז ןענעז בור יפ לע סָאװ ,ןעגנוטייצ יד
 רעד ןיא עיציזָאּפָא רעד ןופ רעייטשרָאפ יבגל זַא ,סױרַא טגנירד
 טלדנַאהעג ָאד ךיז טָאה בצמ ןטערקנָאק ןיא ןוא) גנוטייל רעשיטסינויצ
 אצוי ףיוא זיולב ןעלדנַאה א'טי ףרַאד ,(ןטסינָאיזיװער ןגעוו רקיעב
 -טפַאשלעזעג טינ ,םימעט ערעדנַא טימ ךיז קידנענעכער טַינ ,ןייז וצ
 .עשיטסילַאנרושז טינ ןוא עכעל

 -רַאפ עקיניזטסּוװַאב ַא ןעזעג גנַאגוצ ןקיזָאד ןיא טָאה וַאדנַאל
 -סילַאנרושז ןופ טיײקוויטקעיבָא ןָא טפור ןעמ סָאװ ,םעד ןופ גנולּפירק
 תועט ַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמ ןעק ןעגנוצַאשּפָא יד ןיא) גנונידַאב רעשיט
 ןוא ,(אפוג ּפיצנירּפ רעד קיטכיװ ןעװעג םדוק זיא ָאד רעבָא ,ןבָאה
 תונעט יד ןופ ענייא .םילשורי ןופ גנורעדָאפ יד ןפרָאװעגּפָא טָאה רע
 רעטרע ענעדיישרַאפ ןיא טקיטפעשַאב יז זַא ,ןעוועג זיא א"טי ןגעק
 עשיטסינָאיזיװער ערעיײז טימ טנַאקַאב ןענעז סָאװ ,ןטנעדנָאּפסערָאק
 יד ןופ רקיע םעד יבגל רעבָא ,קיטכיר ןעוועג זיא סָאד : ןעגנואיושנָא
 יד לייו ,קיטרעװרעדנימ ןעװעג הנעט עקיזָאד יד זיא תועד-יקוליח
 עשיאייטרַאּפ יד זַא ,טסּוװעג ןבָאה םילשורי ןיא טײל-עדנַאגַאּפָארּפ
 ןפוא-םושב טינ טָאה ןטנעדנָאּפסערָאק-א'טי יד ןופ טייקירעהעגנָא
 ןיא ןשינעעשעג יד ןופ ןטכירַאב ערעײז ףיא העּפשה םוש ןייק
 ןָא טימ ןרָאװעג ןזיוורעד זיא ךַאז יד ןוא) ץנעטעּפמָאק רעייז ןופ םוחת
 רעלעיסנַאניפ ַא ןעוועג ךיוא זיא ,ףוס םוצ ןוא .(ןליּפשייב רועיש ַא
 ,םיא ןגעוו ליפ טינ ךיא סייו ןרעױדַאב םוצ סָאװ ,ךוסכס ןיא דצ
 ךָאנ ןעוועג זיא דצ רעקיזָאד רעד זַא ,טנַאקַאב טוג רימ זיא'ס רעבָא
 ךעלריטַאנ .םילשורי ןוא א"טי ןשיװצ ךוסכס ןיא קיטכיװ רעקינייוװ
 רעד :תקולחמ רעד טימ טריסערעטניא ןטסיײמוצ ךיז עשרַאװ טָאה
 ,טייקיטעט ריא טריפעג טָאה עשרַאװ ןכלעוו ףיוא ,חטש רעשיפַארגָאעג
 זיא א'טי סָאװ ןעגנורעדנע יד רַאפ ליצ-רקיע רעד ןעוועג םצעב זיא
 -רַאפ רעד טָאה רעבירעד ןוא ,ןריפוצנייא ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא
 ןקיטכיו רעיײז ַא ,א"טי ןופ ןעמָאנ ןיא ,טַאהעג סעזָאמ רענעברַאטש
 רעבָא .ןָאדנָאל ןיא ייס ןוא םילשורי ןיא ייס םירוריב יד ןיא ליַײטנָא
 ךיז ןבָאה יײז יו יױזַא טקידנערַאפ ךיז ןבָאה ןעגנולדנַאהרַאפ יד
 ןופ ןגַאלשרָאפ יד ןעמענוצנָא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה א"טי -- טקידנערַאפ
 עשרַאװ ןיא טייקיטעט ריא ןופ ךרעב רָאי ףניפ עטצעל יד ןוא ,םילשורי
 -רָאפניא רעד רַאפ רָאקלַאּפ טימ ץנערוקנָאק ןיא ןייטש טפרַאדעג יז טָאה
 טעמכ ןיוש רָאקלַאּפ זיא םצעב .לארשי-ץרא ןופ םינינע בור ןגעוו עיצַאמ
 ןענעז סָאװ יד ןוא ,לַאפכרוד ַא ףיוא טּפשמרַאפ ןעוועג גָאט ןטשרע ריא ןופ
 ךָאנ טסּוװעג רָאלק ירמגל סָאד ןבַאה ןינע םוצ טנעַאנ ןענַאטשעג

 .םִיטרּפ ןייק ןיא ןײגנַײרַא טינ ךיא לעװ ָאד ךיוא רעבָא ,ןכָאװ עטלייצעג
 ןעוועג טינ ןיוש זיא טייצ רעצרוק ַא ךָאנ זַא ,ןבעגוצ רָאנ ליוו ךיא
 רעד ףיוא רקיעב ךיז טריזַאב רָאקלַאּפ ןופ םויק רעד זַא ,קפס ןייק
 ןוא טרעכיזרַאפ זיא טעשזדוב ןייז סָאװ ,טַארַאּפַא ןַא ןופ עיצרעניא
 ,ןשינעפרעדַאב עתמא ןקידירפַאב ףיוא טינ ךיז טציטש םויק ןייז סָאװ
 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד לַאּפ םענעבעגעג ןיא
 ןופ טײקיטעט יד) .רַיא םורַא ןוא לארשי-ץרא ןופ עיצַאמרָאפניא
 .המחלמ רעד ךָאנ דלַאב ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא רָאקלַאּפ

 עיצַאזינַאגרָא-טלעװ ַא ןופ ץענ עטגייווצרַאפ

 ;עיצַאזינַאגרָא-טלעװ ַא ןופ עיליפ ַא ןעװעג זיא ןלוּפ ןיא א'טי
 טַאהעג ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ טפלעה רעד ןיא ןיוש טָאה סָאװ
 ,זירַאּפ ןוא ןילרעב ,םילשורי ,ןָאדנָאל ,קרָאי-ינ :סעיליפ ףניפ ךָאנ
 ץענ רעטגייוצרַאפ ַא ףיוא טציטשעג ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד ןוא
 .טלעו רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא זטנעדנַאּפסערָאק רעקילדנעצ ןופ
 -ײגסױרַאא ריא ןיא :ןעגנוטכיר ייווצ ןיא טעברַאעג טָאה עיליפ עדעי
 ,סעיײנ סעיליפ עקירעביא יד וצ ןקיש יז טגעלפ טסניד "ןקידנע
 -נעײגנײרַא; ריא ןיא ןוא .טייקיטעט ריא ןופ ןָאיַאר ןופ עיליפ עדעי
 סעיליפ ערעדנַא עלַא ןופ ןעמוקַאב עיליפ עדעי טגעלפ טסניד "ןקיד
 יד ןבָאה ןגעוװטסעדנופ .ןטנענָאבַא יד ןזייורעביא ייז ידכ ,תועידי

 עיליפ רעדעי ןבעגעג ןשינעפרעדַאב ענייז ןוא טרָא ןופ ןעגנוגנידַאב

 סעיליפ ערעדנוזַאב יד זַא ױזַא ,טירָאלַאק ןשיפיצעּפס ריא עיליפ ןוא

 ןעמ ביוא ,טגָאמרַאפ ןבָאה ייז .ךיז ןשיוװצ טדיישרעטנוא ךיז ןבָאה

 ןוא ,"טקנופ-רעווש, םענעגייא ריא עיליפ עדעי ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןעק

 עיצַאזינַאגרָא ענײמעגלַא יד טמיטשַאב ךיא ןבָאה ןדיישרעטנוא יד

 .סעיליפ יד ןשיװצ ןעגנואיצַאב עקיטייזנגעק יד ןוא טעברַא רעד ןופ
 -טפעשעג רעד ןגָאז וצ טַאהעג ָאד טָאה ליפ זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 רוטנעגַא-סעיינ ַא .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טעשזדוב רעד ,דצ רעכעל
 ,קסע ןַא ןעװעג זיא א"טי יװ גנוגייווצרַאפ רעשיפַארגָאעג ַאזַא טימ
 ןסיורג ַא ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה יז .רעייט רעייז טסָאקעג טָאה סָאװ
 ענרעדָאמ ןיא ןוא ןטנעדנָאּפסערָאק ןוא רעטעברַאטימ ןופ טַארַאּפַא
 ןענעז גָאט-וצ-טנייה ךיוא זַא ,ןעמעננָא געמ ןעמ .ןעלטימ-סגנודניברַאפ
 ךיז לגוסמ ןענעז סָאװ ,ןרוטנעגַא-סעיינ קיניוו רעייז זיולב ןַארַאפ
 עכלעוו ,ןעגנוטייצ יד ןופ ןלָאצּפָא-טנענָאבַא יד ןופ רָאנ ןטלַאהוצסױא
 זיא ןרוטנעגַא-סעײנ עכעלטע ןגעו ןוא ,גנונידַאב רעייז ןופ ןסינעג
 ענעדישרַאפ טימ טסניד-עיצַאמרָאפניא יד ןדניברַאפ ייז זא ,טנַאקַאב
 טלָאמעד ךיוא ןענעז ,טנײה יוװ ױזַא .ןעמרָאפ-סטייקיטעט ערעדנַא
 -סגנוריגער ףיוא טציטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרוטנעגַא-סעיינ ןעוועג
 עטיירב טַימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז ןרוטנעגַא ערעדנַא ןוא ,ןטעשזדוב
 ןיא ןוא ,ןצענ-עיצַאטסָאידַאר ,ןטסערט-גנוטייצ) ןטפעשעג-עיצַאקינומָאק
 ערעייז ןופ לַײט רעקיטכיוװ ַא רעדָא ,(עיזיוועלעט ךיוא געט ערעזדנוא
 ,תורוקמ עלעיצרעמָאק ערעדנַא ךרוד ןרָאװעג טקעדעג זיא ןטעשזדוב
 -לעזַא .ערעדנַא ןוא ןטפעשעג-עזרעב ,ןגייווצ-סטפַאשטריװ ענעדיישרַאפ
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 ןלַאפ עטמיטשַאב ןיא לולע ןענעז ןעגנודניברַאפ עכעלטפעשעג עכ
 רעד ןופ טײקיעפ םצע רעד יבגל תוקיפס תוחפה-לכל ןפורוצסורַא
 קידנדער טינ ןיוש ,עיצַאמרָאפניא עוויטקעיבָא ןַא ןרעפיל וצ רוטנעגַא
 -למ-טלעוו עדייב ןשיוװצ הפוקת רעד ןיא) ןטכַאדרַאפ ערעברַאה ןגעוו
 יד טָא ןקיטכערַאב וצ ףיוא ןליּפשייב קינייװ טינ ןעוועג ןענעז תומח
 .(ןטכַאדרַאפ

 תוסנכה עריא סָאװ ,א"טי ןופ בצמ ןיא זַא ,רָאלק זיא סלַאפנדעי
 ןקעד טנעקעג טינ לָאמניײק ןבָאה ןעגנוטייצ ןופ לָאצּפָא-ןטנענָאבַא ןופ
 רָאנ יו הרירב רעדנַא ןייק טַאהעג טינ יז טָאה ,תואצוה עריא
 א"טי .ללכ ןשידיי ןופ סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא ףיוא ךיז ןציטש
 רעקילדנעצ טייקיטעט ריא ןריפ וצ לגוסמ ןעוועג טינ רעכיז טלָאװ
 םינקסע ןוא רעריפנָא יד ןשיװצ ןענופעג טינ טלָאװ יז ןעװ ,ןרָאי
 עטיירב טימ ןשטנעמ סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד ןופ
 -רַאפ טַאהעג ןבָאה ייז לייוו טציטשרעטנוא יז ןבָאה סָאװ ,ןטנָאזירָאה
 ןעלמַאז וצ רישכמ ןלַארטנעצ ַא ןופ טייקיטכיוו רעד רַאפ שינעדנעטש
 -רַאפ וצ יז ידכ רָאנ טינ ,טלעוו ןלייט עלַא ןופ עיצַאמרָאפניא עשידיי
 עלַא ןשיװצ ןעגנוטייצ יד ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד ןטײרּפש
 עטנענַאמרעּפ יד ןקידירפַאב וצ ידכ ךיוא רָאנ ,םיצוביק עשידיי
 ,עיצַאמרָאפניא .ַאזַא ףיוא אפוג סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ עגַארפכָאנ
 סָאװ ,ךַאז ַא ,גנוטכיײלַאב רעשידיי רעטנעטעּפמָאק ַא ןיא טכַארבעג

 ןענעז ,רוביצ ןשידיי ןיא עטרישזַאגנַא ,ןטנעדנָאּפסערָאק עשידיי רָאנ
 סָאװ ,לַאפוצ ןייק ןעװעג טינ ךיוא סָאד זיא יאדװַא .ןָאט וצ לגוסמ
 ןוורּפ ךָאנ ןעװעג חילצמ ןבָאה וַאדנַאל בקעי ןוא ןַאמסָארג ריאמ
 רישכמ ַאזַא ןופ דוסי םעד ןגייל וצ ,ןלַאפעגכרוד רעירפ ןענעז סָאװ
 רעדנזיורב ַא ןופ לעװש ןפיוא ,גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ףוס םעד ברע
 זיא ןַאמסָארג .קלָאפ ןשידיי ןופ ןבעל ןיא הפוקת רעשירָאטסיה
 זיא רעכלעוו)) וַאדנַאל ןוא ,טעברַא רעד ןופ קעװַא טייצ רעצרוק ַא ךָאנ
 ביײהנָא ןיא טיוט ןייז וצ זיב עיצוטיטסניא רעד ןופ שארב ןענַאטשעג
 ליפ טגײלעגנײרַא ןבעל ץנַאג ןייז טָאה (ןרָאי רעקיצפופ יד ןופ
 -לעזעג עשידיי יד ןיא ןעלצרָאװרַאפ ןוא ןצנַאלּפ וצ ידכ עיגרענע
 ןַא ןופ טײקיטױג רעד ןיא ?ןייזטסּוװַאב; םעד .,ןזיירק עכעלטּפַאש
 .טסניד-עיצַאמרָאפניא

 יד ןלעטשוצפיוא טעטכילפרַאפ ןבָאה ןדנעטשמוא עלַאער יד
 ןופ ץרַאה ןיא ,קרָאי-ינ ןיא גנוטייל-א'טי רעד ןופ עלַארטנעצ
 טימ ןבָאה סעיצוטיטסניא עסיורג ענייז סָאװ ,ץוביק ןשידיי ןטסכייר
 .טלעו רעשידיי רעד ןופ תוצופת עלַא ןעמונעגמורַא סערעטניא רעייז
 רעשידיי טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדנַאברַאפ יד ןסעזעג ןענעז ָאד
 ַא טימ סעיצוטיטסניא ערעדנַא ךיוא יוװ ?טניָאשזד , ןטימ שארב ףליה

 ןשידיי ןרַאפ הגאד יד סָאװ ,יובעג ןלענָאיצַאזינַאגרָא םענעדיישרַאפ
 ,ןכייצנעק רעקידתופתושב רעייז ןעוועג זיא בַאטשסַאמ-טלעוו ןיא ללכ
 ,בגא ,םיא ףיוא סָאװ) טעטימָאק רעשידיײי-שינַאקירעמַא רעד יװ
 ,(סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןוא ?טניָאשזד רעד טציטשעג דימת ךיז ןבָאה
 רעד ,סעיצַאזינַאגרָא-ןגייווצ ערעייז ןוא ?תירב-ינב, ןופ ןדנַאברַאפ יד
 רעבירעד זיא קרָאי-וינ .ערעדנַא ןוא סערגנָאק רעשידיײ-שינַאקירעמַא

 ראב הירא

 ,א"טי ןופ רעטנעצ רעלעיסנַאניפ ןוא רעוויטַארטסינימדַא רעד ןעוועג
 עילָאּפָארטעמ רעסיורג רעד ןיא ןסעזעג זיא יז סָאװ ,טקַאפ רעד ןוא
 טגַײלעגפױרַא ךיוא ןבָאה ,טרָאד טעברַא רעד ןופ רעטקַארַאכ רעד ןוא
 -סעיינ ןשידיי ןופ עיליפ רעקיזָאד רעד ףיוא לּפמעטש ןרעדנוזַאב רעייז
 ליפ ױזַא טַאהעג טינ א"טי טָאה עיליפ רערעדנַא םוש ןייק ןיא .טסניד
 רעיײז סָאװ ןוא ,"עטַאוירּפ, ןפורעג טָאה ןעמ עכלעװ ,ןטנענָאבַא
 -ַאגרָא עשידיי ןופ רעריפ ןופ ןענַאטשַאב זיא טייהרעמ עקידנרידיצעד
 ,ןטפַאשרעּפרעק עכעלטפַאשלעזעג ענעדיישרַאפ ןיא עוויטקַא ,סעיצַאזינ
 עקיזָאדיד ןופ םוטנטמַאַאב ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןופ ןשטנעמ ןוא םינקסע
 .א"טי ןופ ןיטעלויב-סעיינ םעד ןעמוקַאב ןגעלפ עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא
 יד ןיא רעטנזיוט -- ןטנענָאבַא יד טָא ןופ לָאצ רעסיורג רעד בילוצ
 ןלעיצעּפס ַא קרָאי-וינ ןיא ןבעגסיױרַא א"טי טגעלפ -- ןרָאיײדרָאקער
 םרָאפ רעכעלרעסיוא ןייז טימ ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,ייז רַאפ ןיטעלויב
 רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןיטעלויב םעד ןופ טדיישרעטנוא
 ,גנוטייצ רעניילק ַא ןופ טַאמרָאפ םעד טַאהעג טָאה רע .ןעגנוטייצ יד
 זיא קרָאי-וינ ןופ .ןענעייל םעװקַאב ַא רַאפ טקורדעג ןוא טריגַאדער
 ערעדנַא ןוא ןעגנוטייצ עשידיי יד וצ ןעגנַאגעג ךיוא ןיטעלויב רעד
 .עקירעמַא-םורד ןופ רעדנעל יד ןיא ןטנענָאבַא

 זיא ,קרָאי-װינ ךָאנ ,טיײקיטכיו ריא טול ,עיליפ עטייווצ יד
 טַאהעג םצעב יז טָאה אפוג דנַאלגנע ןיא סָאװ ,ןָאדנָאל ןיא ןעוועג
 גנוטיײצנכָאװ עסיורג יד -- גנוטייצ עקיטכיוװ ןייא רָאנ ןענידַאב וצ
 עדעי ןופ ןיינ אמתסמ ןבָאה רבע ןיא ךיוא סָאװ ,"לקינָארק שיאושזד;
 ןיא זיא ןרָאי עגנַאל .טרינָאבַא יז דנַאלגנע ןיא רעזייה עשידיי ןעצ
 ריא ;('טייצ יד;) שידיי ןיא גנוטיײצ עניילק ַא ןענישרעד ןָאדנָאל
 ףרָאי רעקיסיירד יד ןופ ןטימ ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא םויק
 גנוטייצ עקיזָאד יד טָאה םעד רַאפ גנַאל ןיוש זַא ,טכוד רימ רעבָא
 ןרָאי עטצעל יד ןיא ןוא ,ךיז רעטניה טייוו טייצ-ילב ריא טַאהעג
 ןיא עבַאגפיוא עלַארטנעצ יד .רענרעזימ ַא רעייז ןעוועג םויק ריא זיא
 -עיצובירטסיד רעד ןייז --- ןעוועג זיא ןָאדנָאל ןיא א"טי ןופ טעברַא רעד
 ןטנעדנָאּפסערָאק ןוא סעיליפ ענלצנייא יד :טסניד ןופ רעטנעצ-טלעוו
 תועידי יד ןגעלפ טרָאד ןופ ןוא ,ןָאדנָאל ןייק סעיינ ערעייז ןקיש ןגעלפ
 ענעטלעז רעייז ןיא רָאנ ןוא ,סעיליפ יד וצ ןרעוװ טקישעגרעדנַאנופ
 טייקכעלגנירד עלעיצעּפס ַא טרעדָאפעג ןבָאה ןשינעעשעג יד ןעוו ,ןלַאפ
 טקעריד (ןילרעב רעדָא ,םילשורי רעדָא) עשרַאװ טגעלפ ,ןטכירַאב ןופ
 ןקיש פיליפ יד טגעלפ ןַאד ןליפַא רעבָא ,קרָאי-וינ ןייק ןריפַארגעלעט
 ןופ .שינעעשעג רענעי ןגעװו עמַארגעלעט ערעיונעג ַא ןָאדנָאל ןייק
 ,עמרָאנ רעד טיול עיליפ רעדעי וצ ןײגסױרַא סעיינ יד ןגעלפ ןָאדנָאל
 עריא טיול ןוא טסניד-סגנוטייצ ןרַאפ קיטיונ ןעוועג ריא זיא סָאװ
 .ןשינעפרעדַאב עקיטרָא

 דימת זיא עיליפ רעמילשורי רעד ןופ טעברַא רעד ןיא ּפָארט רעד
 .סעיינ ןעמוקַאב ףיוא יו ,סעיינ ןקישסױרַא ףיוא זרָאװעג טגיילעג רעמ
 ןופ סנַאלעסקע רַאּפ רעטנעצ רעד ןעוועג לארשי-ץרא זיא ןרָאי עלַא
 ייס ןוא ןעגנוטייצ יד רַאפ טסניד ןיא ייס ,עיצַאמרָאפניא רעשידיי
 טַאהעג א"טי טָאה ןטנענָאבַא עכלעזַא) ןטנענָאבַא ?עטַאווירּפ , יד רַאפ



 (א"טי) רוטנעגַא ןפַארגעלעט עשידיי יד

 עוויטַאלער רעייז זיא עקירעמא ץוחמ רעבַא ,סעיליפ עלַא ןיא םצעב
 תועמשמ טָאה לארשייץרא ןיא רענעייל רעד .(ןיילק ןעוועג תובישח
 -עלטינשכרוד רעד יו טרעדָאפעג רעמ ןוא שוח ןרעשיטירק ַא טַאהעג
 ןעמענ טזומעג סָאד טָאה א"טי .ץראל-ץוח ןיא רענעייל רעשידיי רעכ
 רעד רעבָא .לארשי-ץרא ןיא ןעגנוטייצ יד ןענידַאב םייב ןובשח ןיא
 ןרעסערג ליפ ַא טַאהעג טָאה דנַאל ןיא בושי רעשידיי רעניילק
 יו טלעװ רעשידיי רעד רַאפ סעיינ ןופ ?טנַארעפיל, סלַא טכיוועג
 ןענישרעד זיא םילשורי ןיא ,בגא .תולג ןופ סעיינ ןופ ?טנעמוסנָאק, סלַא
 ןופ םרָאפ רעד ןיא ךיוא ןיטעלויב-א"טי ןופ טגַאלפיוא עשילגנע ןַא
 ןוא ,"ןיטעלויב ןײטסעלַאּפ, ןסייהעג טָאה רע .גנוטיײצ רעניילק ַא
 -יסיירד יד ןיא זיא (ןורגא רעטעּפש) יקסנָארגַא ןוש'וג רָאטקַאדער ןייז
 עקיזָאד יד) .לארשי-לרא ןיא טנעדנָאּפּפערָאק-א'טי ןעוועג ןרָאי רעק
 םעלַאזורעשזד, ןקיטנייה ןופ "עדייז, רעד ,םצעב ,זיא גנוטייצ עניילק
 .(?טסָאּפ

 ןַײק טנידַאב טינ ןבָאה זירַאּפ ןוא ןילרעב ןיא סעיליפ יד
 ןעװעג זיא עבַאגפיוא-רקיע רעייז ןוא ןעגנוטייצ עשידיי עכעלגעט
 א"טי טָאה ןילרעב ןופ .סעיליפ ערעדנַא יד רַאפ תועידי ןעלמַאז וצ
 ןוא ץייוש ,ךיירטסע ןיא ךיוא) ןעגנוטייצנכָאװ עשידיי טנידַאב
 עטסקיטכיוו יד סָאװ ןוא ,עסיורג גונעג יײז ןופ ,(עיקַאװָאלסָאכעשט
 -ןייארַאפ-לַארטנעצ, יד ןוא "וַאשדנור עשידּוי, יד ןעוועג ןענעז ייז ןּופ
 יד טָאה טסניד ןקיזָאד ןופ ןשינעפרעדַאב יד רַאפ רעבָא ."גנוטייצ
 ַא געט ייווצ רעדָא ןייא רָאנ סעמַארגעלעט ןיא טקיטיונעג ךיז עיליפ
 עלַא יד ןיא .קורד םוצ ןעגנוטיײצנכָאװ יד ןופ ןייג ןרַאפ טרַאה ,ךָאװ
 -עיצַאמרָאפניא טַאהעג ןיטעלויב ריא רַאפ יז טָאה געט עקירעביא
 ןשינעפרעדַאב יד .טסָאּפ-טפול טימ ןעמוקַאב טגעלפ יז סָאװ ,לַאירעטַאמ
 ,ערענעלק ךָאנ ןעוועג ןענעז ךיירקנַארפ רַאפ זירַאּפ ןיא עיליפ רעד ןופ
 ןעגנוטייצנכָאװ עניײלק רקיע רעד ןענידַאב טפרַאדעג טָאה יז לייוו
 -שטייד ןופ טעטשטּפיוה יד ןיא רעבָא .(ץייווש ןוא עיגלעב ןיא ךיוא)
 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ ןענופעג ךיז ןבָאה ךיירקנַארפ ןוא דנַאל
 יד (טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה זיב ,ךיז טײטשרַאפ ,ןילרעב ןיא)
 ןוא ,ןדנַאברַאפ-טלעװ עשידיי עקינײא ןופ סעלַארטנעצ עשיאעּפָאריײא
 רַאפ סרעטנעצ עקיטכיו ןעװעג סעיליפ ייוצ יד ןענעז רעבירעד
 .עיצַאמרָאפניא רעשידיי

 ןופ ץענ-טלעוו רעד ןיא עיליפ רעװעשרַאװ רעד ןופ ץַאלּפ רעד
 -נעײגסױרַא ריא ןופ םענרַאפ םעד יבגל ןרָאװעג טמיטשַאב זיא א"טי
 יירד זיב יירד יד ןופ םינינע יד סָאװ ,טקַאפ םעד ךרוד ,טסניד ןקיד
 ןרָאי-המחלמ-ןשיוװצ יד ןיא ןענעז ןלּפ ןיא ןדיי ןָאילימ ןבלַאה ַא ןוא
 ןפמַאק עלַאיצַאס ןוא עלַאנָאיצַאנ יד ןופ רעטנעצ ןיא ןענַאטשעג
 ןעגנוטייצ יד רַאפ טסניד םעד ךייש סָאװ .קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ
 טרעפילעג עיליפ רעװעשרַאװ יד טָאה ,טייקיטעט ריא ןופ ןָאיַאר ןיא
 -לעפַאב רעשידיי ַא ןיא רענעייל רוביצ ַא רַאפ עיצַאמרָאפניא עשידיי
 ןשידיי ןופ לטירד ַא טעמכ -- תושפנ ןָאילימ ףניפ ךרעב ןופ גנורעק
 -א"טי רעד ןופ סמערָא ייוצ יד .קילגמוא ןסיורג םעד ברע קלָאפ
 ןיא טייקיטכיו רעבלעז רעד ןופ ןעוועג ןענעז עשרַאװ ןיא טייקיטעט

 -ַאמרָאפניא ןרעפיל וצ שינעפרעדַאב יד ןוא ,טעברַא רעקידנפיול ריא
 /;גנע ןוא עטנענַאמרעּפ ןטלַאהוצנָא ןעועג בייחמ ריא ןבָאה עיצ
 עכעלגעט קיצנַאװצ רעביא טימ ,עכעלגעט-גָאט שממ ,ןעגנודניברַאפ

 רעכעלגעט רעד .ןעגנורעדָאפ ערעייז ןגלָאפכָאנ םַאזכַאװ ןוא ,ןעגנוטייצ
 רעטקורדעג ריא ןעװעג זיא עיליפ רעד ןופ םויק ןרַאפ קורדסיוא
 .ןיטעלויב (ליסנעטס)

 ךיוא -- םיטרּפ עשינכעט ןייק ןיא ןײגנײרַא טינ ָאד ןָאק ךיא
 ןוא -- טיײלכַאפ זיולב ןריסערעטניא ןענָאק יײז סָאװ םעד בילוצ
 א"טי .ןכַאז ענײמעגלַא עכעלטע רָאנ ןענעכייצנָא ךיא לעװ רעבירעד
 טַאהעג ןבָאה'ס יװ ,תופוקת "?עשיטנַאמָארע ןייק טַאהעג טינ טָאה
 טָאה ,לשמל ,רוטנעגַא-רעטיור יד) ריא ןופ ןרוטנעגַא-סעיינ ערעטלע
 טימ ןיוש זַא ױזַא (!טסָאּפ בױט ַא טימ טייקיטעט ריא ןבױהעגנָא
 ןענַאטשעג ןענעז ,ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןופ בייהנָא םוצ ,םוקפיוא ריא
 -- עיצַאקינומָאק-עלעט רענרעדָאמ ןופ ןעלטימ עלַא תושר ריא ןיא
 ,טסָאּפ-טפול ךיוא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ףוס םוצ ןוא ,טסָאּפ ץוח
 םויק ריא ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןוא ,ןָאפעלעט ןוא ףַארגעלעט
 ךרוד ךיוא סעיינ ןקישסיורַא ןוא ןעמוקַאב עיליפ רעװעשרַאװ יד טגעלפ
 ךרוד עיצַאקינומָאק ןימ רעדעי ןופ גנוטיידַאב יד) .סעיצַאטסדָאידַאר
 לָאצּפָא רעד סָאװ ,םעד ןיא טיײטשַאב ,טייקלענש ןופ םרוג םעד ץוח ,ָאידַא
 ,רעטרעװ עטקישעגרעביא לָאצ רעד טל טינ טנכערעגסיוא טרעװ
 ָאד דייר ךיא .(גנודנעז רעד רַאפ טיײצ "רעטפיוקעג, רעד טיול רָאנ
 ןיא טַאהעג דימת יז טָאה םצעב רעבָא ,א"טי ןופ ןיטעלויב ןגעוו
 -ײרד יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןוא ןעניטעלויב יירד עשרַאװ

 .ריפ -- ןרָאי רעקיס
 רעד ,ךיז טיײיטשרַאפ .ןעוועג זיא יײז ןשיװצ רעטסקיטכיװ רעד

 טַאהעג גָאט ןדעי טָאה רע .ןעגנוטייצ עכעלגעט יד רַאפ ןיטעלויב
 -יאצומ ןוא ,ירפרעדניא .עטשרע ןַא רָאנ קיטיירפ) סעגַאלפיוא ייווצ
 יד וצ ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענעז סָאװ ,(עטייוצ ַא רָאנ תבש
 סעגַאלפיוא-סגנוטייצ יד ןעוו ,טיײצ רעד וצ קידנכערּפשטנַא סעיצקַאדער
 ןופ עגַאלפױא עדעי טָאה ךעלנייועג .קורד םוצ ןעגנַאגעג ןענעז
 ,(רעטרעוו 1000 זיב 600) םידומע ףניפ זיב יירד ןופ טַאהעג ןיטעלויב
 -עשעג עקיטכיוו ןוא גנונַאּפש רעכעלטפַאשלעזעג תעב ,לָאמטּפָא רעבָא
 טגעלפ .ןסערגנָאק עסיורג רעדָא ,טלעװ רעשידיי רעד ןיא ןשינע
 ליפ .רעמ ןוא םידומע קיצנַאװצ זיב ןייגרעד עגַאלפױא עכעלגעט יד
 ךיוא ךיז ןבָאה ןליוּפ ןיא סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי
 ןבעגרעביא םיײב רישכמ רעקיטכיו ַא יו א"טי טימ ןפלָאהעגסױרַא
 רעד טױל ןוא ,עַסערּפ רעכעלגעט רעד וצ סעיצַאמרָאפניא ערעיײז
 א"טי טגעלפ ,ןינע ןופ גנוצַאשּפָא רעשיטסילַאנרושז-ךעלטּפַאשלעזעג
 "סערעטניא ןשיטסילַאנרושז-ךעלטּפַאשלעזעג, םעד .ןָאט סָאד ןרעג
 ביוא זַא ,ױזַא ךרעב ןשטײטסױא עיצקַאדער רעד ןיא רימ ןגעלפ
 ןעגנוטייצ יירד רעדָא ייוצ זַא ,טכיזסיוא עשיגָאל ַא ןַארַאפ זיא'ס
 ןסילשנייא םיא רימ ןפרַאד ,קורד םוצ לַאירעטַאמ ןטימ ןצונַאב ךיז ןלעוו
 .ןיטעלויב רעזדנוא ןיא

 טרַאה ןרעיוד טגעלפ א"טי ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טעברַא יד
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 עכעלגעט עלַא) ןעגנוטייצ יד ןופ עגַאלפױא עטצעל יד ןסילש ןזיב
 ,סעגַאלפױא ייוצ תוחפל ןבעגסיױרַא ןגעלפ עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ
 -- עטצעל יד ןוא טעטש-ץניװָארּפ יד רַאפ ,ייווצ ןליפַא רעדָא ,ענייא
 עקיטכיוו ןגעלפ תוצח ךָאנ .(הביבס רעטנעָאנ ריא ןוא עשרַאװ רַאפ
 -עלעט ןכרוד סעיצקַאדער-סגנוטייצ יד וצ ןרעװ ןבעגעגרעביא תועידי
 טעטש-ץניװָארּפ יד ןיא ןעגנוטייצ יד ךיוא ןגעלפ ןפוא ַאזַא ףיוא .ןָאפ
 ןלױּפ ץוחמ ןעגנוטייצ עכעלגעט ןוא ,גָאט ןדעי סעיינ יד ןעמוקַאב
 ןרָאי בור סָאד) .ףַארגעלעט רעדָא ןָאפעלעט ןכרוד ןעמוקַאב ייז ןגעלפ
 טימ ץענערג יד זיא טיצ המחלמ-ןשיװצ רעד ןיא םויק סנליופ ןופ
 ענוװָאק ןיא גנוטייצ עשידיי עכעלגעט יד ןוא ןסָאלשעג ןעוועג עטיל
 יד ןעײנַאב ןכָאנ ןוא ,ןילרעב ךרוד טסניד-א'טי ןעמוקַאב טגעלפ
 ןופ -- 1928 גנילירפ ןיא -- עטיל ןוא ןלױּפ ןשיװצ ןעגנואיצַאב
 .(עשרַאװ ןיא א"טי

 ןעגנוטייצ יד רַאפ טמיטשַאב ןעועג זיא ןיטעלויב רעטייווצ רעד
 ןענעז ןיטעלויב ןקיזָאד ןיא .א"טי ןופ סעיליפ יד רַאפ ןוא ןליוּפ ץוחמ
 -רעביא ןיוש ןענעז סָאװ ,סעיינ וצ ןעגנוצנעגרעד ןרָאװעג ןבעגעג
 ערעדנַא ךיוא יװ ,ןגעוו-סגנודניברַאפ עלענש טימ ןרָאװעג טקישעג
 ןבעגעגרעביא יואר ןעוועג טינ ןענעז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עשיטסילַאנרושז
 רעד זַא ,קיטכיו ןעװעג זיא'ס רעבָא ,ףַארגעלעט ןכרוד ןרעװ וצ
 לָאז (סעיליפ יד ןוא) ןטנענָאבַא יד ייב ןעניפעג ךיז לָאז לַאירעטַאמ
 .סעיצקַאדער יד ןיא ןטעברַאַאב וצ ףיוא לַאירעטַאמטנורג יוװ ,וליפא ןייז
 -- ןכַארּפש ייווצ ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא ןיטעלויב רעטשרע רעד
 רעטייווצ רעד ןיא) .שידיי ןיא רָאנ -- רעטייווצ רעד .שילוּפ ןוא שידיי
 עשידיי סקעז ןליוּפ ןיא סױרַא ןענעז ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה
 .(שיליוּפ ןיא ןעגנוטייצ

 יד רַאפ טמיטשַאב ןעוװעג זיא ,שילוּפ ןיא ,ןיטעלויב רעטירד ַא
 עלעיצרעמָאק) םימעט ענעדיישרַאפ בילוצ סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי-טינ
 רעשידיי ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג ייז ןענעז (עלעיצרעמָאק-טינ ןוא
 עשידיי יד רַאפ ןרעפיל יז טגעלפ סָאװ ,רוקמ ןבלעז ןופ עיצַאמרָאפניא
 לטב טָאה .טיַא.ּפ יו םעדכָאנ זַא ,טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא .ןעגנוטייצ
 סעיינ א"טי ןופ ןעמוקַאב טגעלפ יז ןכלעוו טול ,םכסה םעד טכַאמעג
 ןשיווצ ןופ ןטנענָאבַא ןעמוקַאבוצ א"טי טָאה ,טלעוו רעשידיי רעד ןופ
 ,ךרעב 1926 טניז ,ןעװעג זיא לָאצ רעייז .ןעגנוטייצ עשיליוּפ יד
 לַאירעטַאמ םעד ןעמ טָאה ייז רַאפ זַא ,ךיז טיײטשרַאפ .ןעצ וצ בורק
 יד רַאפ יװ רעקידתיצמת ןוא רעוויטקעלעס ליפ ןריגַאדער טפרַאדעג
 ןגעלפ ןעגנוטייצ עשילױּפ יד רַאפ ןיטעלויב ןיא .ןעגנוטייצ עשידיי

 עשידי יד סָאװ ,לַאירעטַאמ ןשידי ןלַאקָאל ךיא ןסילשנייא רימ
 .ןלעטשוצ ייז םיא לָאז א"טי זַא ,טקיטיונעג טינ ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ

 תובישח ַא טַאהעג טָאה טקנוּפדנַאטש ןכעלטפַאשלעזעג-שידיי ןופ
 רַאפ לַאירעטַאמ ןקיזָאד ןופ גנורעפיל "רעשידיי, ןופ טקַאפ םצע רעד
 רעד טימ טצונַאב טינ ךיז ןבָאה יז ןעוו וליפַא ,ןעגנוטייצ עשייוג יד
 ןלַאפ ליפ ןיא רעבָא .זדנוא ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ייז סָאװ ,עיסרעוו
 יד סָאװ ,עיצַאמרָאפניא עקיצניא יד ןעװעג עיסרעוו רעזדנוא זיא
 ןענעז ןעגנוטייצ יד טָא ןופ עקינייא .ןעמוקַאב טגעלפ גנוטייצ עשיליוּפ

 ראב הירא

 סע רעבָא ,"עלַארטיײנא תוחּפל רעדָא עלַארעביל .טגָאזעג יװ ,ןעוועג
 ,ץנעדנעט רעשיטימעסיטנַא רעשוריפב ַא טימ ייז ןשיװצ ןעוועג ןענעז
 -יטנַא רעטלַא רעד ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג וליפַא זיא יז ןופ ענייא ןוא
 .ןליוּפ ןופ ("עיצעדנע;) ײטרַאּפ רעשיטימיס

 -טינ רעד רַאפ ןיטעלייב ןטרעפ ַא ןעמוקַאבוצ א"טי טָאה 1937 ןיא
 ענעי ךרוד ןרָאװעג טרינָאבַא זיא רע ךיוא ןוא ,עסערּפ רעשידיי
 קילברעביא ןַא ןבעגעג רימ ןבָאה ןיטעלויב ןקיזָאד ןיא .ןעגנוטייצ
 ןופ תיצמת םעד טכַארבעג ,(שידיי ןיא) עסערּפ רעשידיי רעד ןופ
 -ינינע ןיא ןעגנורימוזער ערעדנַא ןוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ
 ליּפשמ טינ רָאה ַא ףיוא טָאה א"טי זַא ,ןבעגוצ טינ ףרַאד ךיא .אמויד
 רעד ןיא ןעגנולעטש עשיטימעסיטנַא יד "ןכַאמ וצ רעכייווא ןעוועג
 גנוטייצ ַא זַא ,לַאפ ןייא ןייק טינ קנעדעג ךיא רעבָא ,עסערּפ רעשיליוּפ
 יד רַאפ טכיורבסימ ןבָאה םיא לָאז טסניד-א'טי ןופ ןסָאנעג טָאה סָאװ
 ןעוועג זיא סָאװ ,עצעה ַא -- עצעה רעשיטימעסיטנַא ןופ ןשינעפרעדַאב
 .ןעגנוטייצ עשיליוּפ בור סָאד ןופ טיורב עכעלגעטיגָאט סָאד

 ןלייצרעד טינ רעסעב זיא לָאמלייט

 ןרָאװעג טקעלּפטנַא לָאמטּפָא זיא א"טי ןופ תוהמ רעשידיי רעד
 יאדווא .ןכעלטנפערַאפ ןופ ןטלַאהעגּפָא ךיז טָאה יז סָאװ ,ןכַאז ןיא ךיוא
 ךָאד זיא עיצוטיטסניא יד -- טַאט "עשיטסילַאנרושז-יטנַא/ ןַא סָאד זיא
 -וצסיוא ייז ידכ טינ ןוא ,סעיינ ןכעלטנפערַאפ וצ ידכ ןרָאװעג ןפַאשעג
 ןעו ןלַאפ יד ןיא זַא ,טינ ךיא לפייווצ טנייה ךיוא רעבָא .ןטלַאהַאב
 .ךַאז רעשידי רעד טנידעג טימרעד יז טָאה ,ןָאטעג סע טָאה א'טי
 ןַא ןלייצרעד ךיא לעװ ,ןּפיצנירּפ ןגעו ןדער וצ טָאטשנַא רעדיוװ ןוא
 זיא השעמ עקיזָאד יד .עשרַאװ ןיא גנורַאפרעד רעזדנוא ןופ דָאזיּפע
 ןיא ןעמוקעג ללכב ןענעז רימ ןעװ לַאפ רעקיצנייא רעד ,בגא ,ןעוועג
 .טכַאמ רעשיצַאנ רעד טימ טקַאטנָאק ןטערקנָאק ַא

 ןירעגיז ַא יװ סױרַא ײטרַאּפ עשיצַאנ יד זיא 1925 גנילירפ ןיא
 עיירפ, עקיזָאד יד .גיצנַאד ןופ (גנוריגער) טַאנעס םוצ ןלַאװ יד ןיא
 ןַא רעטנוא ןעװעג המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד טניז זיא ?טָאטש
 -ערּפער יז טָאה ץוח יפלכ ןוא ,עיצַארטסינימדַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא
 ַא טייצ רענעי וצ) עגיל-רעקלעפ רעד ןופ רַאסימָאק רעכיוה ַא טריטנעז
 -יוא טַאהעג טָאטש יד טָאה םינינע עכעלרעניא ןיא רעבָא ,(רַאציײוװש
 ריא וצ ףתוש ַא ןעוועג זיא ןליוּפ --- גנוצענערגַאב ןייא ץוח ,עימָאנָאט
 תופתוש יד זיא ,תמא ןַא סָאװ ;ןטיבעג בור סָאד ןיא עיצַארטסינימדַא
 ַא גיצנַאד ןיא ןעוועג ןענעז ןקַאלָאּפ יד .עשיטערָאעט ַא ןעוועג רקיעב
 טפרַאדעג טָאה טרָאּפ רעסיורג רעד תויה רעבָא ,טייהרעדנימ עניילק
 טפלעה ַא טעמכ טַאהעג עשרַאװ טָאה ,"טלעוו רעד וצ רעיוט סנלױּפ, ןייז
 עניילק יד) גיצנַאד ןיא טַאנעס רעד יװ יונעג ,טרָאּפ ןיא סעיצקַא יד ןופ
 ןופ טנעה יד ןיא ןעוװעג זיא ,ייוצ רעדָא טנעצָארּפ ַא ,ץנערעפיד
 .(טַאירַאסימָאק-עגיל-רעקלעפ

 ,טלדנַאװרַאפ גיצנַאד ךיז טָאה טַאנעס םעיינ םעד ןלייווסיוא ןטימ
 ,טפַאשרעה רעשיצַאנ ַא טימ הנידמ רעטייווצ רעד ןיא ,דנַאלשטייד ךָאנ



 (א"טי) רוטנעגַאןפארגעלעט עשידיי יד

 רעטנעצ ןיא ןענַאטשעג גנילירפ םענעי זיא ןינע רעקיזָאד רעד ןוא
 זיא ףכית .טלעװ רעד ףיוא גנוריסערעטניארַאפ רעשיטילָאּפ רעד ןופ
 ןדיי יד ןופ בצמ ןגעװ עגַארפ יד ךיוא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמוקעגפיוא
 רקיעב ןוא ,טלעוו רעד ףיוא ןדיי יד ןופ גנואיצַאב יד ןוא ,גיצנַאד ןיא
 טָאה ןוחצנ ןשיצַאנ ןכָאנ געט עקיניײא .טכַאמ רעיינ רעד וצ ,ןליוּפ ןופ
 ןופ רעייטשרָאפ ַא טרינָאפעלעט עשרַאװ ןיא עיצקַאדער-א"טי רעד ןיא
 ,(גיצנַאד ןיא טפַאשרעּפרעק רעלַארטיײנ רעד ןופ ,טסייה סָאד) טַאר-טרָאּפ
 זַא ,טלייטעגטימ טָאה רעכלעוו ,.צ ר"ד .טַאר ןופ טלוסנָאק-סירוי רעד
 גנולטימרַאפ רעד ךרוד ןכעלטנפערַאפ ליוװ טַאנעס ןופ םוידיזערּפ סָאד
 טדַאל רעבירעד ןוא ,"ןדיי רעגיצנַאד יד תבוטל? ,גנולייטימ ַא א"טי ןופ
 םעד ןעמוקַאב וצ ידכ ,גיצנַאד ןייק א"טי ןופ רעייטשרָאפ ַא ןייא רע
 זַא ,קפס םוש ןייק טַאהעג טינ ןבָאה רימ .ןכעלטנפערַאפ םוצ טסקעט
 ייווצ טניז ןבָאה עכלעוו ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד זַא ,ארומ טָאה טַאנעס רעד
 ןלעװ ,דנַאלשטיײד ןגעק טָאקיָאב ןכעלטפַאשטריוװ ַא ןטלַאהעגנָא רָאי
 רע טָאה רעבירעד ןוא ,טרָאּפ ןפיוא ךיוא ןרעטיירבסיוא טציא םיא
 ןדיימרַאפ וצ ידכ ,ןליוּפ ןופ ןדיי יד ?טרָאװ-טסיירט;, ַא ןגָאז טלָאװעג
 ןפרַאװּפָא טינ ןענָאק רימ זַא ,רָאלק ךיוא ןעוועג זיא'ס רעבָא .םרח םעד
 רעטעּפש העש ַא .גנולייטטימ יד ןעזעג ןבָאה רימ רעדייא גַאלשרָאפ םעד
 גנודַאלנייא יד ןָא ןעמענ רימ זַא ,.צ ר"ד םעד טלייטעגטימ רימ ןבָאה
 ןכעלטנפערַאפ ןלעװ רימ זַא ,ןסָאלשַאב רימ ןבָאה עיצקַאדער רעד ןיא ןוא
 ,"סָאװטע, תוחפל ןייז טעװ ריא ןיא ביוא ,לַאפ ןיא רָאנ גנולייטטימ ַאזַא
 םעד דצמ עיציזָאּפָא ןופ ןמיס ַא יװ ןשטייטסיוא ןענָאק טעװ ןעמ סָאװ
 ערעדנַא טימ .ןילרעב ןופ םזיטימעסיטנַא ןלעיּפיצנירּפ םוצ טַאנעס
 ייב זיא גיצנַאד ןייק ןרָאפעגסױרַא ןענעז רימ רעדייא ךָאנ :רעטרעװ
 .ןעמוקסיורַא טשינרָאג טעוו םעד ןופ זַא ,קפס םוש ןייק ןעוועג טינ זדנוא
 ןבָאה ,וַאדנַאל וצ טקישעגסױרַא ןבָאה רימ סָאװ ,גנולייטטימ רעד ףיוא)
 זַא ,זדנוא ףיוא ךיז טזָאלרַאפ רע זַא ,הבושת יד ןעמוקַאב ףכית רימ
 .'דובכ ןשידיי םעד, ןטיהוצּפָא ױזַא יו ןסיוו ןלעװ רימ

 ,גיצנַאד ןייק ,ךיא ןוא סעזָאמ ,ןרָאפעגסױרַא רימ ןענעז סנגרָאמוצ
 רימ ןבָאה טַאנעס ןופ רעייטשרָאפ ןטימ ףערטנעמַאזוצ ןרַאפ ךָאנ ןוא
 -טרָאּפ ןופ טסעג רַאפ ךיז ןטלַאה רימ זַא ,.צ ר"ד םעד טלייטעגטימ
 ,טגָאזעג זדנוא טָאה רע יװ ,טרעדָאפ סָאד .טַאנעס ןופ טינ ןוא טַאר
 ,ףערטנעמַאװצ םעד ברע טַאנעס ןופ ןַאלּפ ןיא ןעגנורעדנע ןכַאמ וצ
 םעד ,גנינשּוַאר ןופ רעטערטרַאפ ןטימ גָאטימ ַא ףיוא ,ןרעדנַא ןשיווצ
 רימ ןבָאה .צ ר"ד ןופ טייהנזעוונָא ןיא .טַאנעס ןופ רעציזרָאפ םעיינ
 -ָאטסירַא ןַא ,טַאנעס ןופ רעייטשרָאפ ןטימ ןפערטנעמַאזוצ יירד טַאהעג
 -עיצַאמרָאפניא יד רעביא הנוממ רעד ,יקסנעיבּול ןָאפ ןעמָאנ ןטימ טַארק
 יד ןליײצרעד וצ ןיז ןײק טינ טָאה סע ,גנוריגער רעד ןופ םינינע
 ערעזדנוא זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא גונעג זיא סע :ןסעומש יד ןופ םיטרּפ
 טרָאּפ םעד ןריטָאקיָאב סָאד .טקיטעטשַאב ירמגל ךיז ןבָאה תורעשה
 גנוצריק רעשיטסַארד ַא וצ טכַארבעג טלָאװ ןלױוּפ ןיא ןדיי יד ךרוד
 ַא רַאפ טַאהעג טָאה גנולייטטימ עטנַאלּפעג יד ןוא ,תוסנכה ענייז ןופ
 יד זיא טקנוּפדנַאטש רעזדנוא ןופ רעבָא .םרח םעד ןדיימרַאפ וצ ליצ
 ךיז ןבָאה ריא ןיא .ךעלבעל רעייז ןעוועג גנולייטטימ ענעגָאלשעגרָאפ

 ןגעוו ,גיצנַאד ןזפ עיצוטיטסנָאק רעד ןגעוו דייר עניײמעגלַא ןענופעג
 עכלעוו ,"טָאטש רעיײרפ רעד ןופ רעגריב עשידיי יד, ןופ טכער יד
 ,רקיע רעד ןוא ,ןכײלג סָאד ןוא ןרעװ טרינימירקסיד טינ ןלעװ
 ןופ ןטנעילק יד רעטייוו ןענידַאב וצ טַאנעס ןופ טייקטיירג רעד ןגעוו
 ןעוועג טינ זיא'ס .לג .ד .א "עיגילער ,עסַאר ןופ דיישרעטנוא ןָא, ,טרָאּפ
 ןופ טייז עכעלצונ יד רָאנ טינ טכוזעג טָאה טַאנעס רעד זַא ,קפס ןייק
 רעטרעדנוה ןוא ןליוּפ ןופ ןעגנוטייצ רעקילדנעצ ןיא עמַאלקער) ןינע
 סָאװ ?גנַאלקּפָא ןוויטיזָאּפ םעד ךיוא רָאנ ,(טלעװ רעד ףיוא ןעגנוטייצ
 רעד ךרוד גנוכעלטנפערַאפ ריא קנַאדַא ןענּוװעג טלָאװ גנולייטטימ ןייז
 .רוטנעגַא-סעיײנ רעשידיי ַא ןופ גנולטימרַאפ

 ןוא ,ןשינעטלעהַאב ןיא ןליּפש וצ ךיז קיטיונ טַאהעג טינ ןבָאה רימ
 סעומש ןטייווצ םייב ןיוש רימ ןענעז ןטייז ענעדיישרַאפ ןדערמורַא ןכָאנ
 -ָאלשעגרָאפ רעד זַא ,טגָאזעג ןבָאה רימ .םירוביד ערָאלק וצ ןעגנַאגרעד
 טקידירפַאב ,טנעיילעג ןבָאה רימ ןכלעוו טסקעט רעד ,טַאקינומָאק רענעג

 עטכייל , םיא ןיא ןריפכרוד ןענעק טעװ ןעמ זַא ,ןפָאה רימ ןוא ,טינ זנוא
 -יטנַא וצ עיציזָאּפָא רעלעיּפיצנירּפ ןופ טסיײג ןיא "ןעגנורעדנע
 ךיז גָאט ןבלעז ןופ טנװָא ןיא טָאה סעזָאמ .עיצַאנימירקסיד רעשידיי
 רעטירד רעד וצ ןבילברַאפ ןיב ךיא ןוא עשרַאװ ןייק טרעקעגקירוצ
 ןפיוא טשרמולכ .,סנגרָאמוצ ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,שינעגעגַאב
 ,ךיז טײטשרַאפ רעבָא ,ןעגנורעדנע ףיוא "גנונעפָאה, רענעי ןופ ךמס
 -קירוצ זיא יקסנעיבול :ןטרַאװרעד וצ ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד זַא

 ןענָאק יצ,) .טסקעט ןבלעז ןטימ רעבעג-עיציזָאּפסיד ענייז ןופ ןעמוקעג

 טסיב וד ,רעריפ רעסיורג רעזדנוא : ןגָאז םיא ןוא רעריפ םוצ ןעמוק רימ
 ןלעװ רימ זַא ,טגָאזעגוצ ןוא טנגעזעג םיא טימ ךיז בָאה'כ .(...? העוט ךיז
 בָאה ןַאב ןיא .רעטרעוו םתס .לג.ד.א "ןרעלקפיוא, ,"ןעלדנַאהַאב; ךָאנ
 ןיא טלדנַאהעג טָאה רעכלעוו ,.צ ר"ד טימ ןפָארטעג רעדיוו ךיז ךיא
 ןייז ןעװעג זיא רע סָאװ ,טרָאּפ ןופ ןסערעטניא יד טימ גנַאלקנייא
 ןטכיזסיוא ןַא רַאפ סָאװ ,רימ ןופ ןרעה טלָאװעג רע טָאה בגא) .רעטמַאַאב
 -כירנײא-רעסַאװפיט ענייז סָאװ ,הפיח ןופ טרָאּפ ןיא ןבָאה ןָאק רע
 .קירוצ רָאי ייוצ טימ ךרעב ןרָאװעג טקידנערַאפ ןענעז ןעגנוט
 ןיא ךיוא ןעגנואימַאב ענייז ןעוועג ךישממ טָאה .צ ר"ד יצ ,טינ סייוו ךיא
 ןבָאה רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע רעבָא ,עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ ערעדנוזַאב
 ןטיױל יונעג ,טקורדענּפָא טַאנעס ןופ טַאקינומָאק םעד ןענופעג רימ
 ןופ גנוטיצ רעד ןיא ,ןרָאװעג טגיילעגרָאפ זדנוא זיא סָאװ טסקעט
 ןייק ןיא .ןרעצול ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רעכלעוו ,סערגנָאק ןשיטסינויצ
 ףענישרעד טינ טַאקינומָאק רעקיזָאד רעד זיא גנוטייצ רערעדנַא םוש
 -סילַאנרושז-יטנַא; ןַא קידנעײגַאב סָאװ ,ןדירפוצ ןייז טנָאקעג טָאה א"טי
 ר"ד) .הכאלמ עשידיי עטכעלש ןייק טינ ןָאטעג ךָאד יז טָאה ,טַאט "עשיט
 ,גרעבמעל ןיא החפשמ רעשידיי רעקידובכב ַא ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא ,.צ
 .(םילשורי ןיא ןברָאטשעג רעטעּפש ןרָאי זיא

 א"טי ןופ דגנכש-דצ רעד זיא לַאפ ןקיזָאד ןיא .דָאזיּפע ןייא ךָאנ ןוא-
 -ער יד ןופ ,ןקסע רעשיטסינויצ טייצ רענייז ןיא רעטנַאקַאב ַא ןעוועג
 גרָאעג ריקנַאב רענילרעב רעד ,דנַאלשטייד ןיא םיגיהנמ עשיטסינָאיזיװ
 ןיא ,ןינע רעגיצנַאד ןטנָאמרעדנביױא ןרַאפ םישדח עקינייא .יקסערַאק
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 ןופ ץנערעפנָאק-טלעוו ַא ןעמוקעגרָאפ עקָארק ןיא זיא ,1925 רַאונַאי
 עסיורג גונעג ַא ןעמוקעג ןיהַא זיא דנַאלשטיײיד ןופ ןוא ,ןטסינָאיזיוװער

 -עפנָאק רעד ןופ ןטכירַאב וצ עקָארק ןייק ןרָאפעג ןיב ךיא .עיצַאגעלעד
 טגײלעגפױרַא ןטלעז רעיײז רימ ףיוא זיא סָאװ עבַאגפיוא ןַא) ץנער
 טעברַא ןיימ ןופ ןרָאי עלַא ןופ ךשמ ןיא לָאמ עטליײצעג שממ ,ןרָאװעג
 ךימ טָאה ץנערעפנָאק יד ןענעפערעד ןכָאנ סנגרָאמוצ ןוא ,(א"טי ןיא
 טימ ןדניברַאפ וצ ךיז עיצַאגעלעד רעשטייד רעד ןופ רענייא ןטעבעג
 םוצ גנולייטטימ ַא א"טי ןבעגוצרעביא העדב טָאה רעכלעוו ,ןיקסערַאק
 רעד ןופ ןשטנעמ-טַאירַאטערקעס יד ןופ םענייא ןופ .ןכעלטנפערַאפ
 :ןרעה וצ טרַאװרעד בָאה ךיא סָאװ ,סָאד טרעהעג ךיא בָאה ץנערעפנָאק
 זַא ,דוס ןייק ןעוועג טינ סָאד זיא םצעב ."קיטכיזרָאפ, ןייז ףרַאד ךיא
 סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ ךיז ןעיצַאב ץנערעפנָאק רעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד
 ,טכַאדרַאפ ןופ עזָאד רעסיוועג ַא טימ ,דנַאלשטייד ןופ ןעמוקעג ןענעז
 פָארטעג ךיז טנװָא ןיא בָאה ךיא ןעוו ןוא ,סָאד יו רעמ טינ ביוא
 טסּוװרעד ךיילג ךיז ךיא בָאה ,רעמיצ-לעטָאה ןייז ןיא ןיקסערַאק טימ
 --דנזעוונָא ןעוועג זיא רעמיצ ןיא .ןיילַא ןעוועג טינ ןענעז רימ .תוביס יד
 ןוא טעטיזעוורענ ןייז סָאװ ,ןַאמ רעטירד ַא --- דנזעװנָא ?קרַאטש רעייז;
 טינ ףוס-לכ-ףוס זיא רעכלעוו ,סעומש ןיא גנוקילײטַאב עטפַאהבעל
 ,קפס םוש ןייק טזָאלעגרעביא טינ טָאה ,םיא טימ סעומש ןייק ןעוועג
 רעדָא ,רבע-ןב ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .ָאד טליּפש רע לָאר ַא רַאפ סָאװ
 -ערבעה טנייה ןגָאז רימ יװ ,ןעוועג טינ זיא ןעמָאנ רעד ןוא ,רעווענעב
 ןשידרפס ַא ןופ ןעמָאנ-עילימַאפ רעד םתסה ןמ) לעניגירָא רָאנ ,טריזיא
 טזָאלעגסױרַא טָאה יקסערַאק סָאװ ,טרָאװ ןדעי טגלָאפעגכָאנ טָאה רע .(דיי
 -טסַאג ןיימ ןעוו זַא טייוו ױזַא ףיוא ,גנוגעוװַאב רעדעי ןייז ןוא ,ליומ ןופ
 ןופ רַאגיס ַא ןעמענ וצ ידכ עפָאס רעד ןופ ןענַאטשעגפיוא זיא רעבעג
 ךיוא םיא טימ ןעמַאװצ ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ,שיט ןיא דָאלפוש
 ןייז ןטלַאהַאבסיױא טנַאקעג טינ ,בגא ,טָאה יקסערַאק ךיוא .רבע-ןב
 ןוא רעליטש ןייז וצ טסַאּפעג טינ ןצנַאגניא טָאה סָאװ ,טעטיזעוורענ
 .טלַאטשעג רעדילָאס

 טָאה עמעט ןייז סָאװ ,סעומש ןופ םיטרּפ יד טינ קנעדעג ךיא
 ןוא דנַאלשטייד ןיא ןדיי יד ןופ בצמ רעד -- ענייא רָאנ ןייז טנעקעג
 ךיא זַא ,רָאלק זיא'ס רעבָא ,םעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא'ס סָאװ סָאד
 זיא רבע-ןב .ןפָא ןדער -- טנָאקעג טינ ןבָאה רימ -- טנָאקעג טינ בָאה
 -רעטנוא רעדיוו ןוא רעדיוו יקסערַאק יו טוהל רעמ ךָאנ ןעוועג בגא
 טינ זיא הּפ-לעב ןרָאװעג טגָאזעג ָאד זיא'ס סָאװ סָאד זַא ,ןכיירטשוצ
 טַאהעג ןיוש טָאה יקסערַאק : ךַאז ןייא זיא קיטכיוו .ןכעלטנפערַאפ םוצ
 רע ןוא ,ןישַאמ-ביירש ַא ףיוא ןבירשעגנָא גנולייטטימ ןייז טיירגעגוצ
 ןקעמוצסיוא טינ ,טסקעט ןלופ ריא ןכעלטנפערַאפ וצ ןטעבעג טָאה
 בָאה ךיא רעבָא ,טַאקינומָאק םעד טנעיילעג בָאה ךיא .טרָאװ ןייא ןייק
 ,סָאד (סרעסעומשטימ עניימ רעדָא) רעסעומשטימ ןיימ ןגָאז טנָאקעג טינ
 : ןיקסערַאק טימ טנגעזעג ךיז בָאה ךיא רעדייא ךָאנ טסּוװעג בָאה ךיא סָאװ
 סלַאפנדעי ,גנולייטטימ יד טָא ןכעלטנפערַאפ ןענָאק טינ טעװ א"טי
 יד ןשיוװצ רעמ ,ןלעטש ןעוועג ןענעז טַאקינומָאק ןיא .עשרַאװ ןיא טינ
 ,סָאד טקירדעגסיוא טינ רעכיז ןבָאה סָאװ ,אפוג חסונ ןיא יוװ תורוש

 ןופ טַײהרעמ עקידנגיוװרעביא יד טליפעג ןוא טכַארטעג טָאה'ס סָאװ
 ןקורדסיוא עוויטיזָאּפ עקינַײא וליפַא טרָאד ןעוועג .דנאלשטייד ןיא ןדיי
 ןיא רָאנ םינינע עשיטילָאּפ ןיא טינ זַא ךעלגעמ ,טכַאמ רעד יפלכ
 ,טכַארטעג רעכיז טלָאװ ,טנעיײלעג סָאד טלָאװ'ס רעוװ רעבָא ,עשימָאנָאקע
 וצ תונעט ערעוװש עכלעזַא טשינרָאג אמתסמ ןבָאה ןדיי עשטיייד יד זַא
 .גנוריגער רעייז

 ןוא ,ןילרעב ןַײק גנולייטטימ יד טקישעג רַימ ןבָאה עשרַאװ ןופ
 זיא טַאקינומָאק רעד .וַאדנַאל וצ ןעגנוקרעמַאב ערעזדנוא טימ ןעמַאזוצ
 ,טרָאד -- ןילרעב ןיא ןיטעלויב-א'טי ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 -- הרירב ןיק טַאהעג טינ ןשטנעמ ערעזדנוא ןבָאה ,ךיז טייטשרַאפ
 רעטעּפש רָאי ַא ךרעב .א"טי ןופ ןיטעלויב ןרעדנַא םוש ןייק ןיא רעבָא
 סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טעגרהרעד זיא רבע-ןב זַא ,טרעהעג ךיא בָאה
 ---דובכ טימ אקווד טינ ןעמוקעגמוא רע זיא ,קנעדעג ךיא לפיוו ףיוא ןוא)
 ןעגנולעג טינ םִיא זיא'ס ,תועמשמ .(רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא ,לשמל
 עשיצַאנ ענייז ןלעטש ןדירפוצ לָאז יז זַא ױזַא לָאר ןייז ןריפוצסיוא
 .םיטַאבעלַאב

 זיא סעיינ עשיטילָאּפ וצ גנַאגוצ םעד טָא ןופ טייז עקידתופתושב יד
 זַא ,(ןכיירטשרעטנוא טּפָא טגעלפ ױדנַאל ןכלעוו) ּפיצנירּפ רעד ןעוועג
 -טנפע רעד ןיא טמוק סָאװ ,שינעעשעג רעשיטילָאּפ ַא ןגעוו העידי ַא
 עשיטילָאּפ ַא אפוג ךיז רַאפ זיא ,ןעגנוטייצ ךס ַא ןיא קיטייצכיילג טייקכעל
 יד יװ שינעעשעג ערעקיטכיוו ַא וליפַא לָאמטפָא ןוא ,שינעעשעג
 פיצנירּפ םעד טָא וצ יירט .ךיז טיצַאב העידי יד רעכלעוו וצ ,שינעעשעג
 סָאװ ,"רוזנעצ, ַא ךיז ףיוא ןגײלפױרַא זייונטייצ א"טי טגעלפ
 ךָאד זיא .טַאט עשיטסילַאנרושז-יטנַא ןַא יו ןעזעגסיוא סע טָאה גולפ ןיא
 ַא יװ עיצוטיטסניא-סגנוטייצ ַא ןופ ןוא) גנוטייצ ַא ןופ עיצקנופ יד
 -עשעג עשיטילָאּפ ןגעוו תועידי ןכעלטנפערַאפ וצ (רוטנעגַא-סעיינ
 עיצקַאדער ןיא ןעמוקַאב רימ :לשמל .ייז ןטלַאהַאבסיוא טינ ןוא ,ןשינע
 יד ןַא ,ּפָא ןצַאש רימ ןוא ,שינעעשעג רעסיוועג ַא ןגעו העיד* ַא
 ןקעװ וצ לולע זיא טנעמָאמ םעד ןיא העידי רעד ןופ גנוכעלטנפערַאפ
 ןַא זיא העידי יד רעבָא ,רוביצ ןשידיי ןרַאפ ןעגנַאלקּפָא עוויטַאגענ
 עקיזָאד יד טָאה ,עיצקַאדער רעד ןיא ןסייוו רימ יװ ןוא ,עוויזולקסקע
 ,עיצוטיטסניא רעדנַא ןייק ןוא גנוטייצ םוש ןייק ןעמוקַאב טינ העידי
 זיא עיצוטיטסניא ַאזַא) סעיינ ןטײרּפשרַאפ ןיא סערעטניא ןַא טָאה סָאװ
 -ערּפ רעד ןייז ליּפשיײב םוצ ,ןָאק סָאד -- רוטנעגַא-סעיינ ַא אקווד-ואל
 ךס ַא זיא סָאװ ,רָאטקַאפ ַא וליפא רעדָא ,גנוריגער רעד ןופ טמַא"עס
 ןסָאלשַאב לָאמנײא טינ רימ ןבָאה לַאפ ַאזַא ןיא .(קיטכיוו רעקינייו
 יד ןיא ןקיש טינ ןוא וויכרַא ןיא יז ןבָארגַאב ,העידי יד ןטלַאהנייא
 ןבָאה ןלָאז רימ ןעוו ,לַאפ ןייא וליפַא טינ ךיז טקנעדעג רימ .ןעגנוטייצ
 רעשיטסילַאנרושז, ַא טפור'מ סָאװ ,סָאד ןרעױדַאב םעד בילוצ טפרַאדעג
 ."לַאפכרוד

 דיי ַא זיא'ס רעוו (סעיינ יד ןיא) ןעמיטשַאב םייוג

 עכלעוו ,ןלעטשוצטסעפ רעווש ןעוועג טינ זיא ןלַאפ בור סָאד ןיא
 דימת טינ רעבָא ,רענעייל ןשידיי ןרַאפ סערעטניא ןסיוועג ַא טָאה העידי



 (א"טי) רוטנעגַא ןפַארגעלעט עשידיי יד

 ןענעז לָאמטּפָא ."דיי ַא זיא רע; ,ןגָאז וצ טושּפ ױזַא ןעוועג זיא
 ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאנרושז יד םירבח ערעזדנוא ןעוועג טכערעג סיוועג
 גהונ ךיז זיא א"טי זַא ,טגָאזעג ןוא ןובשח רעזדנוא ףיוא טלציוועג ךיז
 זײרּפ-לעבָאנ רעד זַא ,לשמל ןלייצרעד וצ -- תועידי "ןייז וצ למ,
 תמא ןַא סָאװ ,לארשי ינב וניחא ןופ זיא סקיא עימעכ רַאפ רעגערט
 ןופ רעטסיימרעגריב רעיינ רעד זַא רעדָא ,דמושמ ַא ןופ ןוז ַא ןיוש
 טינ לָאמנײק טָאה ןַאמ רעד םגה ,דיי ַא זיא טָאטש רעסיורג רענעי
 טקנוּפ-עז ןופ .טייקשידיי ןייז רַאפ סערעטניא םוש ןייק ןזיװעגסױרַא
 ןיש ,תועידי עכלעזַא ןבעג וצ גנוקיטכערַאב ַא ןעוװעג זיא א"טי ןופ
 ןשיוװצ הלודגל-הלוע זיא רעכלעוו ,דיי ַא סָאװ ,םעט ןטושּפ ןבילוצ וליפַא
 טרעוו סָאװ ,ץלָאטש ןשידיי םעד עיצקַאפסיטַאס עסיוועג ַא טיג םייוג יד
 עגַארפ יד זיא לָאמטּפָא רעבָא .םייױג ןשיווצ טקירעדינרעד טפָא ױזַא
 ןעמָאנ רעשידיי רעד ןעוו סרעדנוזַאב ,טריצילּפמָאק רעמ ךס ַא ןעוועג
 יד ןוא ,עּפורג רעסיורג ַא זייוונטייצ ,עּפורג ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא
 ,ןטכעלש םוצ רעדָא ןטוג םוצ ,"ןלַארטשסיױא, טגעלפ דיחי ןופ טייקשידיי
 .טייז רעטייווצ רעד ןופ ןדיי יד ףיוא ןוא טייז ןיײא ןופ עּפורג רעד ףיוא
 .ןליּפשייב עטערקנָאק ןעגנערב לָאז ךיא רעסעב זיא רעדיוו ןוא

 רעלַאבָאלג, ןופ עיפָאסָאליפ ןימ ַא ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה א'טי
 ריא ,לשמל ,ןעוועג זיא םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןוא ,"טייקשידיי
 (ןטנַאטַאבמָאק) רענלעז עשידיי עטיירפַאב יד ןופ דנַאברַאפ םוצ גנואיצַאב
 םגה ,ןרָאטַאלימיסַא ןענַאטשעג ןענעז םיא ןופ שארב סָאװ ,ןליוּפ ןיא
 ןצענערג רעדָא םַאטשּפָא רעייז ןענעקיילרַאפ סָאװ ,ןּפיט ענעי ןופ טינ
 ןקיזָאד םעד טנָאמרעד א'טי טָאה ןרָאי ליפ .רוביצ רעייז ןופ ּפֶא ךיז
 -ןעמולב ַא טימ תוכיישב ,רָאי ַא לָאמ ןייא ךרעב ,ןטלעז רעייז דנַאברַאפ
 ןופ רבק ןפיוא טגיילעג ןבָאה רעייטשרָאפ ענייז סָאװ ,לשמל ,ץנַארק
 .שינעעשעג רעכעלנע ןַא טימ תוכיישב רעדָא ,רענלעז ןטנַאקַאבמוא
 ןיא ןגיטשעג זיא דנַאברַאפ ןופ תובישח עכעלטפַאשלעזעג יד רעבָא
 ןיא ןברָאטשעג זיא רע) יקסדוסליּפ ןופ םישרוי יד ןעװ ,טײצ רעד
 ןבָאה ןוא סרוק ןשיטימעסיטנַא ןרָאלק ַא ןעמונעגנָא ןבָאה (1925 יאמ
 וצ "יואר רעמ, ןענעז דנַאברַאפ ןקיזָאד ןופ רעריפנָא יד זַא ,ןטלַאהעג
 ןענעז ןלַאװ-טנעמַאלרַאּפ .גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןריטנעזערּפער
 ױזַא ןוא ,עיצקיפ עקידנעטשלופ טעמכ ַא ןליוּפ ןיא ןעוועג ןַאד ןיוש
 עקינייא ןרָאװעג ?טלייוועגסיוא; ,טכַאמ רעד ןופ דסח ןטימ ןענעז םורַא
 יז .ןטפַאשרעּפרעק עוויטַאטנעזערּפער ןיא .רעריפנָא-דנַאברַאפ יד ןופ
 ײז םגה ןוא ,ןָאטעג טָאה טכַאמ יד סָאװ ,ץלַא וצ ןעמיטשוצ ןגעלפ
 ןיא דמעמ רעייז רעבָא טָאה ,םישעמ עכעלדנעש ןייק ןָאטעג טינ ןבָאה
 רעדָא תונלדתש רעייז ןגעוו ןלייצרעד וצ א"טי טעטכילפרַאפ רוביצ
 ןענעז ןעמונעג וויטקעיבָא סָאװ ,סָאמ ַאזַא ןיא ןטַאט עכעלטפַאשלעזעג
 .םעד וצ יואר ןעוועג טינ רשפא ייז

 רעסיורג ַא ןיא םצעב םייוג יד ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא
 ןעוועג זיא א"טי ןוא ,(סעיינ יד ןיא) דיי ַא זיא'ס רעוװ טמיטשַאב סָאמ
 ןעוועג ןענעז ןליוּפ ןופ םייס ןטצעל ןיא .ןיד םעד ןעמענוצנָא ןעגנוווצעג
 עתמא רַאפ ןטלַאה טנָאקעג יײז טלָאװ ןעמ סָאװ ,ןדיי קיניײװ רעייז
 -טפַאשלעזעג רעייז .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטנַאטנעזערּפער

 טָאה א"טי ןוא ,רעבָאה-טכַאמ יד ןופ ןגיוזעג ייז ןבָאה ?טכיוועג, ןכעל
 ערעדנַא ףיוא ךיא טנָאקעג ןבָאה םיױג יד .הרירב ןייק טַאהעג טינ
 "ןדלעה-סעיינ, יד ףיוא טייקשידִיי ןופ לּפמעטש םעד ןגַײלפױרַא םינפוא
 ןדיי רַאפ ןטלַאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןטסינומָאק ףיוא ,לשמל .א"טי ןופ
 זיא םזינומָאק ןשילױּפ ןיא לָאצ עסיורג רעייז .םַאטשּפָא רעייז בילוצ
 ,עצעה רעשיטימעסיטנַא רעד ןיא ןוויטָאמ-רקיע יד ןופ רענייא ןעוועג
 יז טייקידנעווטיונ יד ןדיימסיוא טנָאקעג א"טי טָאה קידנעטש טינ ןוא

 ןטסינומָאק יבגל רָאנ טינ רעבָא .סעיײנ יד ןיא ?ןעגנערבוצניירַא;
 ריא ןרישזַאגנַא ןטימעגסיוא א"טי טָאה ללכ-ךרדב .ןעװעג ױזַא זיא
 רעשילױּפ רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ ?טייקשידייא רעד ןיא ןעמָאנ
 רעייז ןגעוו טסּוװעג ןבָאה עלַא סָאװ ,(.ס.ּפ.פ) ײטרַאּפ רעשיטסַילַאיצָאס
 ןעגנּוװצעג ןעוועג זייוונטייצ יז זיא םעדצָארט רעבָא ,םַאטשּפָא ןשידיי
 .ןָאט וצ סָאד ךיוא

 רעכלעוו ,רענזָאּפ ווַאלסינַאטס רעריפ-.ס.ּפ.ּפ ןופ לַאפ רעד זיא שיּפיט

 סָאװ ,םערוטש ןכעלטפַאשלעזעג ַא ןפורעגסיורַא ךיוא טייצ רענייז טָאה

 -סוג ןשידיי ַא ןופ ןוז רעקיזָאד רעד .טיוט ןייז ךָאנ רקיעב תמא ןַא

 -ַאיצָאס ןשילױּפ ןופ ןלייז-טנורג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעמיטנגייא

 רע זיא ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ בײהנָא ןיא ,טיוט ןייז וצ זיב ןוא ,םזיל

 ,רקיע רעד רעבָא ..ס.ּפ.ּפ ןופ רעייטשרָאפ רעד יװ טַאנעס ןיא ןסעזעג

 ןעוועג זיא ןדיי וצ גנואיצַאב ןייז .טסיצילבוּפ ַא יו טנַאקַאב ןעוועג רע זיא

 טינ ללכב םיא יז ןבָאה ןדיי סלַא : רעטסומ "ןרַאטינַאמוה, ןכעלנייוועג ןופ

 ןיא לָאמנייא .דָאזיּפע ןשיטסירעטקַארַאכ ַא קנעדעג ךיא .טריסערעטניא

 יד ןופ רענייא ךרוד טציילפרַאפ ןעוועג ןליוּפ זיא ןרָאי רעקיצנאווצ יד

 ןענעז טייצ רענעי וצ .ןסעצסקע עשידיי-יטנַא ןופ סעילַאװכ עשידָאירעּפ

 וצ טומ םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,לַארעביל קיניײװ טינ ןעוװעג ךָאנ

 ןיא ןַאטעילעפ ןכעלגעט ןייז ןיא רעבָא ,ןדיי עטפדורעג יד ןקידייטרַאפ

 טכעלטנפערַאפ רענזָאּפ טָאה ,.ס.ּפ.ּפ ןופ ןַאגרָא-טּפױה םעד ,?קינטָאבָאר,

 ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא ןדיי ןגעק תומוהמ יד ןופ געט עסייה יד ןיא

 .ירעד רַאפ ןרָאװעג ןָאטעג זיא'ס יװ רעמ ןָאט וצ טייקידנעווטיונ רעד

 ערעייז ןיא רענטרעג ןצנַאלפ ,ןעגנוניוװ-רעטעברַא יד ןופ קיטעטסע

 רעבָא .לג.ד.א ּפעט-ןעמולב טימ רעטצנעפ יד ןצוּפַאב ,ןלַאטרַאוװק-ןיווװ

 וליּפַא טכעלטנפערַאפ טינ לָאמ ןייא ןייק טָאה רענזָאּפ רעבלעז רעד טָא

 -ריב יד ךיוא ןריטקעּפסער וצ טייקידנעוװטיונ רעד ןגעוו הרוש ןייא

 יד טימ טנגונגַאב אמתסמ ךיז טָאה רע .ןדיי יד ןופ טכער עכעלרעג

 טגעלפ ײטרַאּפ ןַייז סָאװ ,ןינע ןקיזָאד ןגעו סעיצולָאזער עװערַאּפ

 .רעטייוצ רעד וצ ץנערעפנָאק ןייא ןופ ןרזחרעביא ןוא ןעמעננָא

 -טסעדנופ ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא א"טי זַא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד

 .טגָאזעג יװ ,םַאטשּפָא ןשידיי סרענזָאּפ טימ ןקיטפעשַאב וצ ךיז ןגעוו

 סָאװ ,םעד ןופ ןטילעג קרַאטש רעייז טָאה .ס.ּפ.ּפ .טיוט ןייז ךָאנ ןיוש

 -תיב ןשידיי ןפיוא הרובק וצ ןריפ יז ףרַאד םילודג עריא ןופ ליפ ױזַא

 ןלעמרָאפ ןטושּפ םעד טכַאמעג טינ ןבָאה ייז סָאװ םעד בילוצ רָאנ ,ןימלע

 ןופ רענייא ןעוועג זיא רענזָאּפ ןוא ,הליהק עשידיי יד ןזָאלרַאפ וצ טירש

 ןשיווצ ןרענזָאּפ ןבָארגַאב טלָאװעג .ס.ּפ.ּפ טָאה זיירּפ ןדעי רַאפ .ייז

 רעבָא ןָאט וצ סָאד טגָאזעגּפָא ךיז טָאה עכריק עשילוטַאק יד .םייוג
213 
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 וצ ןעװעג םיכסמ טָאה סעכריק עשיטנַאטסעטָארּפ יד ןופ ענייא
 זַא ,ןבירשעג טָאה "קינטָאבָאר, ןוא ,רענזָאּפ ןטיוט םעד ןריטּפָאדַא
 -לעזעג רעקידובכב רעייז ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רענעברָאטשרַאפ רעד
 ןוא !לרוג ןכעלנע ןַא טַאהעג טָאה ַאזָאניּפש ךורב ךיוא -- טפַאש
 ןייז סָאװ ,רָאטַאנעס רעשיטסילַאיצָאס רעטױט רעד טָאה םורַא ױזַא
 ,םעד וצ ןעוועג הכוז ,דמערפ ןעוועג קלָאפ ןייז םיא זיא ןבעל ץנַאג
 יד טימ ןשינעגניד יד תעב טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןעמדיוו לָאז א"טי זַא
 רעד ןופ דנַאר ןפיוא תורוש עשיפַארגעלעט טרעדנוה עכעלטע סעכדיק
 .השעמ רעזָאירוק

 ןענעז סעירָאעט-ןסַאר עשיצַאנ יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,בגא
 רעד ןופ סנכייצנעק יד ןופ רענייא ןעוועג "םַאטשּפָא ןוא ?ןעמענ;
 -עג זיא קנַאדעג-ןָאלבַאש רעשיטימעסיטנַא רעטײרּפשרַאפ ַא .הפוקת
 ןדיי יד זַא -- "ןויצ-ינקז יד ןופ ןלָאקָאטָארּפ , יד ןופ טסייג ןיא--- ןעוו
 וצ ידכ ,םיױג יד ןשרעהַאב וצ ידכ טעטיטנעדיא רעייז סיוא ןטלַאהַאב
 ?טשיגָאלָאנָאמעד, עקיזָאד יד .לג.ד.א טלעוװו ?עשירַאא יד ןטכינרַאפ
 ןפַאשעג טָאה (ןליוּפ ןיא ןעלצרָאװ עפיט טַאהעג טָאה סָאװ) עיפָאסָאליפ
 "ןשינעכוז, ןוא "ןעגנורעטשינ, ינימ-לכ רַאפ רעפסָאמטַא עקיטסניג ַא
 ַא רעדָא ,טסינומָאק רעדָא ,לַארעביל ןשיליוּפ ַא ןופ םַאטשּפָא ןכָאנ
 יד ןבָאה טימרעד .ןדיי ןקידיײטרַאפ וצ ןטָארטעגסױרַא זיא סָאװ קַאלָאּפ
 ,עדנַאגַאּפָארּפ עשיצַאנ עקיליב יד ןָאטעגכָאנ רָאנ טינ ןטימעסיטנַא
 זַא ,טקעדטנַא רעדָא ,דיי רַאפ טכַאמעג ןענינעל ,לשמל ,טָאה עכלעוו
 רענייא ןיא .דלעפנעזָאר ןעוועג םצעב זיא ןעמָאנ "רעתמא, סטלעווזור
 ,לשמל ,דנאלשטייד ןיא ןלַאװ-טנעדיזערּפ יד וצ סעינַאּפמַאק יד ןופ
 טלבארגעג ךיז סיצַאנ יד ןבָאה ,טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה רַאפ טרַאה
 ,טַאדידנַאק ןטכער ןופ עבָאב יד זַא ,טקעדטנַא ןוא ןוויכרַא יד ןיא
 םזיטימעסיטנַא רעד םגה ןוא ,עשידיי ַא ןעוועג זיא ,לַאװיר ַא סרעלטיה
 זיא ,סרעלטיה יװ רערענעלק ןייק ןעוועג טינ זיא טַאדידנַאק םענעי ןופ
 רעייז ןעמוקַאב ןלַאװ יד ןיא לָאז רע זַא ,גנוקעדטנַא ענעי ןעוועג גונעג

 םעד .רעימערּפ ןשירַאגנוא ןטימ לַאפ רעד רעדָא .ןעמיטש קיניײװ
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןצעזעג עשידיײ-יטנַא קינייװ-טינ ןופ רָאטַאיציניא
 ,טקעדטנַא ןבָאה סיצַאנ ענייז יו םעדכָאנ ןרינָאיסימעד וצ ןעגנּוװצעג
 רענעייל רעגנוי רעד .עשידיי ַא ןעוועג זיא (? עבאב רעדָא) רעטומ ןייז זַא
 ןופ ןגיוא יד ןיא סָאװ ,ןרעדנּוװ אמתסמ ךיז טעװ טייצ רעזדנוא ןיא
 -ַאנ, ןצנַאגניא ןעועג זיא טייצ רענעי וצ רענעייל ןעצ עדעי ןופ ןיינ
 דנַאלשטייד ןיא טמַא-טנעדיזערּפ ןפיוא טַאדידנַאק רעד סָאװ ,"ךעלריט
 ךיז טָאה רעימערּפ רעשירַאגנוא רעד זַא רעדָא ,ןלַאפעגכרוד זיא
 ןעגנוריסַאּפ עכלעזַא ןגעוו ךיוא .ןבעל ןשיטילָאּפ ןופ ןגיוצעגקירוצ
 טָאה עיגָאלָאנָאמעד עשיטימעסיטנַא יד : ןטכירַאב ךס ַא טזומעג א"טי טָאה
 .עגנואימַאב עריא ןופ לייט םעניילק-טינ ַא טרעדָאפעג

 לארשי-תאנש ,ןאשזדיבַאריב ;דנַאברַאפנטַאר

 םוטנדיי עשיסור סָאד זיא טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךרעב זיב
 .א"טי ןופ עיצַאמרָאפניא רַאפ תורוקמ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ןעוועג

 ראב הירא

 -לעזעג ַא ןפורעגסיױרַא דימת ןבָאה םוטנדיי ןקיזָאד ןופ םינינע יד
 ,חרזמ ןיא ןטיבעג עשיליוּפ בור סָאד .גנוריסערעטניארַאפ עכעלטפַאש
 ,םורד ןיא עיבַארַאסעב ןוא ןופצ ןיא רעדנעל עשיטלַאב יד ךיוא יװ
 ,עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ ןלייט ןעוועג רבע ןטייוו טינ ןיא ןענעז
 קרַאטש ןוא ליפ ןעוועג ךיוא ךָאנ ןענעז רעדנעל עלַא יד טָא ןיא ןוא

 -ימע עשידיי יד .דנַאלסור ןיא ןדיי יד טימ ןעגנודניברַאפ-החּפשמ יד
 יד ןפ טפלעה רעד זיב ,ןעװעג זיא ןלױּפ ןייק דנַאלסור ןופ עיצַארג
 רעד ןיא ןטנעמוגרַא-טּפױה יד ןופ רענייא ,ךרעב ןרָאי רעקיצנאווצ
 .?חרזמ ןופ גנוציילפרַאפ עשידיי יד;) עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטימעסיטנַא
 -ַאטשּפָא ןעוועג טייהרעמ רעקידנרידיצעד רעייז ןיא ןענעז ןטנַארגימע יד
 טניוװעג רבע ןיא ןבָאה ייז םגה ןוא ,ןטנגעג עשילױּפ יד ןופ עקימ

 ןיא ןליוּפ ןופ רעגריב ןעװעג ץעזעג ןטיול ייז ןענעז ,דנַאלסור ןיא

 רעיײז זיא עצעה רעוויטימירּפ רעד רַאפ רעבָא ,טרָאװ ןופ ןיז ןלופ

 יד ןופ גנודניברַאפע רעד רַאפ "זײװַאב , ןימ ַא יװ ןעוועג רעקקירוצ

 יד ןבָאה ןדָאב ןוװיטַארטסינימדַא ןפיוא ."סעקיװעשלָאב יד טימ ןדיי
 דנַאלסור טימ גנודניברַאפ רעקידרעירפ רעייז ןיא טכוזעג ןענַאגרָא-טכַאמ
 ןוא ,טפַאשרעגריב עשיליוּפ יד ייז ןופ ליפ ייב ןעמענוצוצ דיירסיוא ןַא
 -םייס יד ןופ םענייא יבגל ,ןרעדנַא ןשיװצ ,טלדנַאהעג ייז ןבָאה ױזַא
 -שידיי ןוא "ײטרַאּפ רעשיטסיקלָאפ; רעד ןופ גיהנמ םעד .,ןטַאטוּפעד
 ןופ רעניײא ןעוועג םייס ןטשרע ןיא זיא רעכלעוו ,יקצולירּפ חנ רעשרָאפ
 -רַאּפ ןשילױּפ ןיא רעייטשרָאפ עשידִיי יד ןשיװצ ?עטסקידהּפצוח, יד
 .טנעמַאל

 עכלעוו ,גנוריסערעטניארַאפ רעלעיצעּפס רעד רַאפ הביס רעדנַא ןַא
 ןעוועג זיא ,דנַאברַאפנטַאר ןיא עגַאל רעד וצ ןזיװעגסױרַא ןבָאה ןדיי
 יד ןופ דנַאלמייה, םוצ ייז ןופ ךס ַא ןופ גנואיצַאב ?עטנעלַאוװיבמַא, יד
 ןופ טעטכינרַאפ ,תמא ןַא סָאװ ,טָאה עיצולָאװער יד ."רעקלעפ טרעדנוה
 רעקידנרידיצעד רעד ןופ עיציזָאּפ יד טקנוּפדנַאטש ןכעלטפַאשטריװ
 עלַאיצַאס עפיט ןעגנּוװצעגפיוא ייז ןוא ןדיי עשיסור יד ןופ טייהרעמ
 ,רעמ וליּפַא רשפא ןוא ,ןדיי עשיסור יד ןופ טפלעה ַא) ןעגנורעדנע

 טבױרַאב ןעװעג ,?םַאטשּפָא ןזַאושזרוב , רעייז בילוצ ,ןרָאי ליפ ןענעז

 רעשיסור רעטצריקעג רעד טיול -- טכער עכעלרעגריב ענעדיישרַאפ ןופ
 עיצולָאװער עבלעז יד רעבָא ;("יצנעשיל; ןעוועג ייז ןענעז גנונעכייצַאב
 ןיא ןעמ טָאה טייצ רענעי וצ סָאװ ,ןטכיזסיוא יז רַאפ טנפעעג טָאה
 ןופ הללק יד ,עגַארפ-ןדיי רעד ןופ גנוזייל רעד וצ בײהנָא ןַא ןעזעג ייז
 םעד ןרידיווקיל וצ גנונעפָאה יד לכ-םדוק ןוא ,םישזער ןשיטסירַאצ
 ןעוועג ןענעז ןעגנונעפָאה ענעי זַא ,רימ ןסייוו טנייה .םזיטימעסיטנַא
 םיאיבנ ךס ןייק ןעװעג טינ ןענעז טלָאמעד ךיוא רעבָא ,זָאלטנורג
 .טלעוו רעד ףיוא

 םעד ךיוא טריזירעטקַארַאכ טָאה גנואיצַאב ?עטנעלַאויבמַא; יד
 "טניָאשזד,; ןטימ ,סעיצַאזינַאגרָא-ספליה עסיורג יד .םוטנדיי-טלעוו
 ןרעסעברַאפ םייב םישזער ןשיטעיווָאס ןטימ טעברַאעגטימ ןבָאה ,שארב
 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא רוביצ ןשידיי ןופ בצמ ןשימָאנָאקע ןוא ןלַאיצָאס םעד
 -יטקודָארּפ ןימ רעדעי רַאפ ןרַאלָאד ןענָאילימ ןבעגעג םיא ןבָאה יז ןוא
 ךיוא ןבָאה טלעװ רעד ףיוא ןעגנוטייצ עשידיי בור סָאד .עיצַאזיוװ



 (א"טי) רוטנעגַא ןפַארגעלעט עשידיי יד

 רעד טָא טימ גנוריסערעטניארַאפ ערעדנוזַאב ַא ןזיװעגסױרַא דימת
 גנולײטּפָא יד) לשמל ?טניָאשזד-ָארגַאא ןופ ןטכירַאב ןוא ,טייקיטעט
 רעד ןיא ןענעדרָאניײא ךיז ןדיי עשיטעיווָאס ןפלעה וצ ?טניָאשזד, ןופ
 .לַאירעטַאמ רעשיטסילַאנרושז רערַאבגנַאג ןעוועג ןענעז (טפַאשטריװדנַאל
 ןקידנעטש ןופ טכיזניה ןיא ןוא ,לַאנַאק-טּפיױה רעד ןעוועג זיא א"טי
 .דנַאלסור ןופ עיצַאמרָאפניא רעשידיי רַאפ לַאנַאק רעקיצנייא רעד ,טסניד
 ,קינייו רעייז ןעוועג דימת טרָאד ןענעז ןטנעדנָאּפסערָאק עשידנעלסיוא
 ןעגנוטייצ רעדָא ןרוטנעגַא-סעיינ עשידיי-טינ ןופ רעייטשרָאפ יד ןופ ןוא
 ןופ בצמ ןגעוו דליב קיטכיר ַא ןטרַאװרעד וצ ןעוועג ךעלגעממוא זיא
 רעיײז זַא ,םעד ןגעוו קידנדער טינ ןיוש ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןדיי יד
 עקיטייז ַא ,ךעלכעלפרעביוא ןעוועג זיא ןדיי טימ גנוריסערעטניארַאפ
 עשידיי עקיצנייא יד ןעוועג תומחלמ-טלשוװ עדייב ןשיווצ זיא א'טי .ךַאז
 -ָאק ןקידנעטש םענעגיײא ןַא טַאהעג טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא-עסערּפ
 טמַא ןקיזָאד םעד טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .דנַאלסור ןיא טנעדנָאּפסער
 ריא ןוא טײל-א'טי עטסטלע יד ןופ .רַאילָאמס סירָאב טריפעגסיוא
 טַאהעג עװקסָאמ ןיא טָאה א"טי רעבָא .טנעדנָאּפסערָאק רעקידנרעדנַאװ
 -ָאס סלַא טָאה רעכלעוו ,ווָארדנעװ .ז טנעדנָאּפסערָאק ןליבַאטס ַא ךיוא
 טָאה רע סָאװ ,םעד ףיוא רָאנ ןציטש טנָאקעג ךיז רעגריב רעשיטעיוו
 רעקיזָאד רעד ךיוא .ןעגנוטייצ עשיטעיווָאס יד ןיא טקורדעג ןענופעג
 ןיק ןעװעג טינ ללכב ןרָאי בור סָאד זיא עיצַאמרָאפניא ןופ רוקמ
 יד ןופ טײצ רעד ןיא ךיוא ,ןענישרעד ןענעז דנַאלסור ןיא .רעניילק
 יירד יװ רעקינייוו טינ ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ףוס םוצ "סעקטסישט;,
 יד ;װָאקרַאכ ןוא קסנימ ,עװקסָאמ ןיא) שידיי ןיא ןעגנוטייצ עכעלגעט
 ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ּוצרעטעּפש זיא עניַארקוא ןיא גנוטייצ
 -סערָאק-א"טיי יד ןבָאה עיצַאזיױװיטקודָארּפ ןופ םינינע ןגעוו .(וועיק
 ןיא גנוטייצנכָאװ רעד ןיא ךיוא ןלַאירעטַאמ ליפ ןענופעג ןטנעדנָאּפ
 וצ עיצַאזינַאגרָא רעשיטעיווָאס ַא ןופ ןַאגרָא םעד ,"ַאנובירט , שיסור
 .ןדָאב ןפיוא ןדיי ןצעזַאב

 עליבַאטס יד ןסעזעג ךיוא עװקסָאמ ןיא זיא ןרָאי יד טָא ןופ בור סָאד
 רעטעברַאטימ עריא ןוא ,טפַאשרעיײטשרָאפ-"טניָאשזד; רעד ןופ ָארויב
 .עיצַאמרָאפניא רעשידיי רעטבױלגַאב רַאפ רוקמ רעטוג ַא ןעוועג ןענעז
 טנייה ןגָאז ףרָאדנינילַאק ןוא ףרָאדיײנ ,עלָאּפָאטַאלז יװ ןעמענ עכלעזַא
 רָאי קיצרעפ ןוא קיסיירד טימ רעבָא ,רענעיל ןשידיי םעד טשינרָאג
 עקיזַאד יד טנעקעג ןעגנוטייצ עשידיי ןופ רענעײל רעד טָאה קירוצ
 .דנַאלסור-םורד ןיא םיבושי עכעלטפַאשטריװדנַאל עשידיי ןופ ןעמענ
 -רַאפ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז ,ערעדנַא טימ ןוא ,רעטרע יד טָא טימ
 -ָאטױא-טעמכ רעדָא עימָאנָאטױא רעשידיי ןופ סעיצוטיטסניא ענעדייש
 .ןלוש עשידיי ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןוא ,ןטכירעג ,עיצַארטסינימדַא -- עימָאנ
 רָאנ טינ ןוא ,ןבילבעג טינ רכז ןייק גנַאל ןיוש זיא ןעמעלַא םעד ןופ
 רעד תעב ,ןרָאװעג טעטכינרַאפ ןענעז םיבושי יד סָאװ םעד בילוצ
 םישזער רעשיטעיווָאס רעד סָאװ ,םעד בילוצ ךיוא רָאנ ,המחלמ
 -ָאטיױא , עשידיי ןרילומיטס וצ טרעהעגפיוא המחלמ רעד רַאפ ךָאנ טָאה
 עידעּפָאלקיצנע רעשיטעיווָאס רעד ןופ סעגַאלפיוא עטלַא ןיא .?עימָאנ
 רעד בילוצ ?טניָאשזד, ןרַאפ וליפַא םיחבש ליפ ןעניפעג ךָאנ ןעמ ןָאק

 -יטקודָארּפ םייב טכַאמ רעשיטציווָאס רעד ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,ףליה
 "טניָאשזד, רעד זיא טיוט סנילַאטס רַאפ טרַאה טשרע .ןדִיי יד ןריזיוו
 דימת, זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עכעלטנייפ ַא יװ ןרָאװעג טרעלקרעד
 .ןכיײלגסָאד ןוא ?שזַאנָאיּפש רענַאקירעמַא ןופ טסניד ןיא ןענַאטשעג

 םזינויצ ןגעק תופידר ןגעוו ןעוועג ךיוא ןענעז תועידי ליפ רעייז
 ןסילש ןגעוו ,תד ןשידִיי ןגעק סעיצקַא ןגעוו ,ןטסינויצ ןופ ןטסערַא ןוא
 ןענרעל וצ ןטָאברַאפ ןגעוו ,ןבולק ןיא ייז ןעלדנַאוורַאפ ןוא תסנכ-יתב
 -רעטנוא ןיא "םירדח. ןגעוו ,םידמלמ ןוא םינבר ןגעק םיטּפשמ ,תירבע
 טגײלעגפיורַא ןענעז סָאװ ןפָארטש ןוא םילהומ ןופ ןטסערַא ןגעוו ,טנורג
 טָאה'מ עכלעוו ,(סעבָאב ןוא סעדייז רקיעב) ןרעטלע ףיוא ןרָאװעג
 ןרידיווקיל ןזיב .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,רעדניק יד ןייז למ ןיא טקידלושַאב
 בור סָאד ןענעז ןרָאי רעקיצנאוצ יד ןופ ףוס םוצ עיצקעסוועי יד
 ןוא ,םישעמ עריא טימ ןדנוברַאפ ןעװעג סענַאקיש עטנָאמרעדנביױא
 יד ןיא ןרעװ טכעלטנפערַאפ ןגעלפ םעד ןגעװו תועידי יד ןופ ליפ
 ןופ ןעמוקעג ךיוא ןענעז יײז רעבָא ,דנַאלסור ןיא ןעגנוטייצ עשידיי
 טכעלטנפערַאפ זיא'ס סָאװ םעד טיול .געוו ןטקערידמוא ןַא ףיוא ןטרָאד
 ןבָאה ,"רבַאיטקָא; רעקסנימ ןיא רעדָא "סעמע; רעװקסָאמ ןיא ןרָאװעג
 גונעג ַא ןבעג טנָאקעג עיצקַאדער רעװעשרַאװ רעד ןיא ךיוא רימ
 ןופ גנוטייצ ַא .ןדיי עשיסור יד ןופ בצמ ןגעוו דליב ןקידנּפעשסיוא
 טנָאקעג טינ טָאה ןעמ ,תואיצמה-רקי ַא ןעוועג ןליוּפ ןיא זיא דנַאלסור
 ןצימע ייב טָאה'מ זַא ןוא ,ףיוקרַאפ ןעיירפ ןיא גנוטייצ ַאזַא ןעמוקַאב
 ײצילָאּפ עשיטילָאּפ יד םיא טָאה ,גנוטייצ עשיטעיווָאס ַא ןענופעג
 יד ןפדור טגעלפ .ד.ווק.נ עשיטעיווָאס יד יװ ,רעקינייו טינ טפדורעג
 -סיוא ןופ גנוטייצ ַא ןעניפעג ייז ייב טָאה ןעמ סָאװ ,ןדיי עשיטעיווָאס
 סָאד טַאהעג גנוטייצ ַא ןופ עיצקַאדער יד טָאה ןליױּפ ןיא רעבָא .דנַאל
 -סור ןופ ,ןעגנוטייצ טשרקיע רעד ןוא ,ןכַאז-קורד ןעמוקַאב וצ טכער
 .דנַאברַאפנטַאר ןופ ןעגנוטייצ ןעמוקַאב לַאגעל טגעלפ א'טי ןוא ,דנַאל

 עטקערידמוא יד ןופ רענייא ןעוװעג עגיר זיא טייצ עסיוועג ַא
 ַא ןסעזעג זיא טרָאד .א"טי ןופ עיצַאמרָאפניא רעד רַאפ ןלַאנַאק

 ןעגנודניברַאפ עטוג טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןסור ןופ "עינָאלָאק, עסיורג

 םישזער ןשיטסינומָאק םוצ עִיציזָאּפָא רעד ןופ ןזיירק ענעדיישרַאפ טימ
 ךרעב ןַאלּפ-רָאיפניפ ןטשרע ןופ בייהנָא םוצ זיב ןוא ,דנַאלסור ןיא
 וצ ןגעו ערעדנַא ןעװעג ךיוא ןענעז (ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןופ ףוס)

 טָאה עװקסָאמ .דנַאלטעל ךרוד עיצַאמרָאפניא עשיטעיווָאס ןעמוקַאב |
 רעכעלנייועג ַא טימ רוקמ-עיצַאמרָאפניא ןקיזָאד םעד טרידיווקיל
 גַארּפ יבגל עבלעז סָאד ןָאטעג עװקסָאמ טָאה רעטעּפש) עיצַאניבמָאק
 יז טָאה םישדח ןופ ךשמ ןיא :(דנַאלסור ןופ תועידי ןופ רוקמ ַא יװ
 טינ ךָאנרעד זיא'ס סָאװ ,סעיײנ עירעס ַא עגיר ןייק ןזיוועגרעביא
 ןיוש זיא טציא ןוא ,עשלַאפ ןענעז ייז זַא ,ןזייוורעד וצ ןעוועג רעווש
 יו טלעװ רעד ןיא םש ַא עגיר ץזָאלוצסױרַא ךַאז עטכיַײל ַא ןעוועג
 עקיזָאד יד ."דנַאברַאפנטַאר ןגעוו םירקש ןריצירבַאפ וצ רעטנעצ ַא;
 יו דנַאלטעל ןופ ןעזנָא רעד ןוא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיג רָאג זיא עיסרעוו
 ךיא לפייווצ םעדצָארט .ןלַאפעג זיא תועידי עשיטעיווָאס ןופ רוקמ ַא
 בור-יפ-לע ןענעז עגיר ןופ סעיצַאמרָאפניא-א"טי יד זַא ,טנייה ךיוא טינ
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 ןגעו תועידי ליפ ןעמוקעג ןענעז ,לשמל ,עגיר ךרוד .עקיטכיר ןעוועג
 ןרעדנַא ןשיווצ ןוא ,תד ןגעק סעינַאּפמַאק ןגעוו ,ןטסינויצ ןגעק תופידר
 ןוא םידיסח-ד"בח יד ןגעק תופידר יד ןגעוו טסּוװַאב זיא'ס סָאװ ץלַא
 עמורפ ןפלעה ,הרות ןענרעל וצ ןעגנודניברַאפ-טנורגרעטנוא ערעייז
 יבר רעשטיווַאבויל רעד זַא ,לשמל ,זיא טקַאפ ַא .ןכײלגסָאד ןוא ןדיי
 םוצ דַארגנינעל ןיא ןרָאװעג טּפשמרַאפ רע זיא הרבס ַא טול סָאװ)
 קנַאדַא דנַאלסור ןופ ןרָאפוצסױרַא שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב טָאה (טיוט
 יד ךרוד דנַאלטעל ןיא ןָאט טנָאקעג ןבָאה םידיסח ענייז סָאװ ,םעד
 -סגנוריגער עקיטרָאד יד טימ טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןעגנודניברַאפ
 .ןזיירק

 טַאהעג ןבָאה דנַאברַאפנטַאר ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןשינעעשעג יד
 ייווצ ןיא סרעדנוזַאב ןוא ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא גנַאלקּפָא ןקרַאטש רעייז ַא
 ןינע רעד ןוא םזיטימעסיטנַא -- עיצַאמרָאפניא רעד ןופ ןטיבעג
 עשיטסינומָאק יד ךיוא טָאה ןטיבעג עדייב יד טָא ףיוא .ןַאשזדיבָאריב
 רעשידי רעד ףױא החלצה עסױרג-וויטַאלער ַא טַאהעג עדנַאגַאּפָארּפ
 טייוו יו טלעטשעגסורַא ךיז טָאה רעטעּפש ןרָאי ליפ טשרע ןוא ,סַאג
 עדנַאגַאּפָארּפ עשיטעיווָאס יד סָאװ ,םעד ןופ ןעוועג זיא טייקכעלקריוו יד
 יד ןופ בייהנָא םוצ .גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןדערנייא טלָאװעג טָאה
 -כירפיוא רעד ןיא טלפייוצעג טינ רענייק ךָאנ טָאה ןרָאי רעקיסיירד
 םזיטימעסיטנַא םעד ןסיײרוצסױרַא םישזער ןשיטעיוװָאס ןופ טייקיט
 ןופ ויטקעּפסרעּפ רעד ןיא ןוא ןעלצרָאװ עפיט ענייז ןופ דנַאלסור ןיא
 ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז טנַאסערעטניא סיוװעג זיא רָאי קיצרעפ בורק
 רעד עכלעוו ייב ,(טײצ רעד ןוא) ןדנעטשמוא יד ןגעוו עגַארפ רעד
 קיטױנ טינ ללכב זיא'ס זַא ,סולשַאב םעד ןעמונעגנָא טָאה למערק
 -יטנַא ןגעק המחלמ רעד ןופ קסע ןצנַאג םעד "טסנרע ױזַא ןעמענ וצ;
 ןצונצוא ךַאז עסואימ  ַאזַא טשינרָאג זיא'ס זַא ,ךפיהל רָאנ ,םזיטימעס
 ןשיטעיוװָאס ןיא .םישזער ןופ ןשינעפרעדַאב עקיטכיוו רַאפ האנש-ןדיי יד
 א ןעוועג זיא ןרָאי רעקיצנאווצ טפלעה רעד ןופ סקעדָאק ןלענימירק
 גנורילומרָאפ רענײמעגלַא ןייז ץָארט סָאװ .ףַארגַארַאּפ רעלעיצעּפס ַא
 עיגילער ,עסַאר ,עיצַאנ ןופ טנורג ןפיוא עדנַאגַאּפָארּפ ןוא עצעה ןגעק)
 טרעהעגפיוא טינ תורפוש-עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסינומָאק יד ןבָאה (.לג.ד.א
 וצ זיא ףַארגַארַאּפ ןקיזָאד ןופ הנווכ-רקיע יד זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא
 -רַאפ ןרעג טָאה א'טי זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .םזיטימעסיטנַא ןפמעקַאב
 ןגעק טכַאמ רעד ןופ ףמַאק ןגעוו דנַאלסור ןופ העידי עדעי טכעלטנפע
 ןיא רָאנ טינ ,ןעגנוטייצ עשידיי ןוא ,םזיטימעסיטנַא ןופ גָאלּפ רעד
 ןעמ טָאה .תועידי יד טָא םרָאפ רעטלוב ַא ןיא ןעגנערב ןגעלפ ,ןלױּפ
 דנַאלסור ןיא טכעלטנפערַאפ ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןופ ףוס םוצ זיב ךָאד
 ענייז ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק ןרושָארב-עדנַאגַאּפָארּפ ןוא רעכיב ליפ
 וצ ךעלגעממוא טעמכ זיא גָאט-וצ-טנייה זַא ,יוזא -- ןעגנוניישרעד
 ןעוו ,בצמ ןקיטציא ןטימ ןרָאװעג ןָאטעג ןַאד זיא'ס סָאװ סָאד ןכיילגרַאפ
 סיקרָאג ןופ סעגַאלפיוא יד ןיא ,לשמל ,טקיטיײזַאב'מ סָאװ ,זיולב טינ
 ,לארשי-תאנש ןגעק ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,הרוש עדעי שממ קרעװ
 רענעגייא ןופ טריפ רעדָא ,טקעריד רעטנוא טלַאה םישזער רעד רָאנ
 .עדנַאגַאּפָארּפ עשידיי-יטנַא עטריקסַאמרַאפ-טכעלש וויטַאיציניא

 ראב הירא

 ד ןופ ףוס ןופ טסניד-א"טי ןופ טינשּפָא ןַא טוג רעייז קנעדעג ךיא
 ןעגנוטייצ יירד יד רקיעב ןוא ,ןעגנוטייצ עשיסור יד .ןרָאי רעקיצנאווצ
 ןגעוו טַײז ןיײא ןופ ,ןבירשעג ליפ טייצ רענעי וצ ןבָאה ,שידיי ןיא
 עו ןוא ,םירבה-סטעברַא עשידיי ערעַייז ןגעק רעטעברַא ןופ סענַאקיש
 שידיי-טינ ערעיײז ןופ ןײטשוצסיוא ןבָאה ןדיי יד סָאװ תופידר יד
 ?טכטלטנפפ ןגעו -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,סרעטייל-סטעברַא
 ,ײטרַאּפ רעד ןופ ךעלרעמעק יד סָאװ ,םיטפשמ ?עשיקלָאפ, רעדָא
 ןעלדַאט וצ ידּכ ןריזינַאגרָא ןגעלפ ,עריא סעיצוטיטסניא ערעדנַא רעדָא
 רַאפ ןּפָארטשַאב וצ ייז וליפַא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,ןטימעסיטנַא יד
 ןוא ןַאלּפ-רָאיפניפ ןטשרע םעד ברע ןעוװעג זיא סָאד .םישעמ ערעייז
 ןטָארטעגוצ זיא םישזער רעד יװ םעדכָאנ ,עניײז ןרָאי עטשרע יד ןיא

 ,ןרעדנַא ןשיװצ ,ליצ ַא רַאפ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סעיצקַא עטרַינַאלּפ ו
 ןיא דיי ?עטריסַאלקעד, יד ןופ עיצַאזיױויטקודָארּפ יד ןלייאוצוצ
 ןָא ןשטנעמ ךַיוא ייז ןשיװצ ,ןדיי ליפ ןענעז עיצקַא רעד טָא ןופ גנַאג
 ןוא ןקירבַאפ ןיא ןרָאװעג טריפעגניירַא ,סעיסעפָארּפ עטמיטשַאב
 ייב תויטנ עשיטימעסַיטנַא טקעוורעד יינספיוא טָאה סָאד ןוא ,ןטַאטשרַאװ
 ןוא רעגנוה ןופ ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא סָאװ ,תויטנ -- ןסַאמ יד
 רעד טָא ןופ ןטנעמוגרַא יד .טלמערדעג ייז ןבָאה טײקיזָאלסטעברַא
 ןדיי יד זַא ,ןעועג טציא ןענעז "ןטנוא ןופ, גנוגעוװַאב רעשיטימעסיטנַא
 ַא ןעמוקַאב ייז זַא ,ןדייטינ ןופ רעצעלּפ-סטעברַא יד "ןּפַאכרַאפ;
 רעויטקַא רעד טָאה ןדָאב ןקיזָאד ןפיוא .לגיד.א טעברַא ערעסעב
 רקיעב ,םעלבָארּפ ןטסנרע רעייז ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז םזיטימעסיטנַא
 ףיוא ןבָאה רעטעברא עשידיי:טינ יד .עניַארקוא ןוא דנַאלסורסיײװ ןיא
 ןסיײהעג ךיוא סע טָאה ױזַא) "טעוועקעידזיא, ךיז םינפוא ענעדישרַאפ
 ,רעטעברַא עשידיי יד רעבַיא (דנַאלסור ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא
 עי 22 עיר נאפ עניילק ןופ ןלַאפ ןעוװעג וליפַא ןענעז סע ןוא
 ןענעז עי א 2 וצ 0 .ןגע ןלפ ,םיש 2

 ,םישעמ = = ןייז וצ הדומ ךעלטנפע ר ;ג קה ןענעז יה
 ןקירדוצסיוא ,םירבח עשידיי ערעייז ןגעק ןעגנַאגַאב ןענעז ייז סָאװ
 ןעװעג זיא סָאד ןוא ,ענעטילעג יד ןופ גנוקידלושטנַא ןטעב ,הטרח
 יד ןגעוו ןטסיוװיטקַא-ײטרַאּפ יד ןופ עיצַאטיגַא רעד רַאפ רשוכ-תעש ַא
 ןטײרּפשרַאפ וצ טיײקידנעװטױנ רעד ןגעװ ,סַאה-ןסַאר ןופ סנדָאש
 -רעטעברַא ןוא טייקכיילג ןופ ןּפיצנירּפ יד טַאט ןיא ןוא טרָאװ ןיא
 ןיא ןעוועג ,בגא ,זיא "טּפשמ רעכעלטנפע; רעד .וו.א.א גנורעדירברַאפ
 .דנַאלסור ןיא עיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג עליבַאטס ַא ןרָאי ענעי
 -קסּפ רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ -- "ןטכירעג, יד טָא ןגעלפ בור יּפ לע
 עטקילײטַאב עלַא סָאװ ,ןופרעד ךמס ןפיוא ןרעוו ןעמונעגנָא טגעלפ ןיד
 סָאד ןעוועג ךָאד זיא םוקילבוּפ סָאד לייוו ,"ןעמיטש, םיא רַאפ ןגעלפ
 ןעלדַאט ,ןטגָאלקעגנָא םעד ןגעק לייטרוא ןַא ןגָארטסױרַא -- טכירעג
 ,טכירעג ןיא ןרעכיזרַאפ ןזומ ןגעלפ עטקידלושַאב יד ןוא ,םישעמ ענייז
 ,טסייה :ײטרַאּפ יד יװ ןָאט ןלעװ ,"געוו רעייז ןרעסעברַאפ; ןלעװ יז זַא
 ןדיי ןגעק סענַאקיש ןגעלפ ןלַאפ ענעטלעז רעייז ןיא .רעטייוו ױזַא ןוא
 יד .ןטכירעג-הכולמ יד וצ ןוא ײצילָאּפ רעד וצ ןרעװ ןזיוועגרעביא



 (א"טי) רוטנעגַא-ןפַארגעלעט עשידיי יד

 ,רעמ סעּפע רעדָא רָאי ַא ךרעב טרעיודעג טָאה עינַאּפמַאק עקיזָאד
 ןופ לעפַאב ַא טול סיוועג ,ןרָאװעג טלעטשעגּפָא םיצולּפ זיא יז ןוא
 עכלעוו ,(ןליוּפ ןיא ךיוא) ןעגנוטייצ לייט ַא ןופ שפנ-תמגע םוצ ,ןביוא
 ןוא ,םיטּפשמ ענעי ןגעוו תועידי-א"טי יד טימ טצונַאב ליפ ךיז ןבָאה
 ןיא זיא'ס יו רעמ ךס ַא ןינע ןדעי ןיא ןעז טלָאװעג סיוכרוד ןבָאה
 עקידתושממ יד זַא ,טקעלּפטנַא רָאלק ךיז טָאה טייצ רעד טימ .ןעוועג םִיא
 ,רעכַאוש ךס ַא ןעוועג דנַאברַאפנטַאר ןיא זיא םזיטימעסיטנַא ןגעק המחלמ
 עשיטסינומָאק עקיאירש יד ןלעטשוצרָאפ טימַאב ךיז טָאה סָאד יװ
 ןיא עיגרענע רעמ טימ טריפעג םצעב ךיז טָאה סָאװ ,עדנַאגַאּפָארּפ
 .אפוג דנַאברַאפנטַאר ןיא יװ דנַאלסיוא

 -ידמוא ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,טָאה א"טי סָאװ ,טיבעג רעדנַא ןַא
 -עג זיא ,רוביצ םייב גנַאלקּפָא ןייז ןקרַאטשרַאפ וצ טרעייטשעגייב טקער
 ןַא ןעמונרַאפ ןרָאי עכעלטע טָאה רעכלעוו ,ןַאשזדיבָאריב ןינע רעד ןעוו
 ןופ סָאד ןיוש ןסייוו רימ יװ ,םענעעזעגנָא ליפוצ ַא) ץַאלּפ םענעעזעגנָא
 ןיא סרעדנוזַאב ןוא ,ענערַא רעכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ףיוא (גנַאל
 עטלּפענרַאפ-סָאװטע יד תובישח ַא טַאהעג טָאה ָאד ךיוא .עּפָאריײא-חרזמ
 רועיש ַא ןָא ןעוועג זיא עכלעוו ,דנַאברַאפנטַאר םוצ עיטַאּפמיס ענַײמעגלַא
 .סַאג רעשידי רעד ףיוא ןטסינומָאק יד ןופ העּפשה יד יװ רעסערג
 ַא ןזיועגסױרַא טָאה עסערּפ רעשידי רעד ןופ לײט רעטסערג רעד
 רעד וצ ,גנואיצַאב עוויטַאגענ-טינ ַא סלַאפנדעי ,גנואיצַאב עוויטיזָאּפ
 ןפַאש וצ ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ףוס םייב וויטַאיציניא רעשיטעיווָאס
 ,טפנוקוצ רעד ןיא טלָאזעג טָאה סָאװ ,ןדיי רַאפ "טנגעג עמָאנָאטיױא; ןַא
 ךיוא ןרעדנַא ןשיװצ) סעיצַארַאלקעד עקילָאצליפ יד ןיא םיזמר טיול

 ,(טעיװָאס ןטסכעה ןופ םוידיזערּפ ןופ רעציזרָאפ םעד ,ןענינילַאק ןופ
 -טנפערַאפ זיא סע רעדייא ."הנידמ רעשידייא ַא ןיא ןרעװ טלדנַאוװרַאפ
 ןענעז 1928 גנילירפ ןיא עיצַארַאלקעד עלעיציפָא יד ןרָאװעג טכעל
 -סגנושרָאפסױא ןוא סעיצַאגעלעד עקינייא ןרָאפעג ןַאשזדיבָאריב ןייק
 ןטכירַאב ענעדיישרַאפ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז סע ,סעיצידעּפסקע
 עקרַאטש ןעוועג ךיוא ןענעז הליחתכל .וו.א.א חרזמ ןטייוװ ןיא ןָאיַאר ןופ
 רָאנ ,עלעיּפיצנירּפ רעדָא עשיגָאלָאעדיא רָאנ טינ ,ןעמיטש עוויטַאגענ
 ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמוגרַא עשיטקַארּפ עקיגָאװ ףיוא עטריזַאב ךיוא
 גנַאל טָאה'ס ,תמאב ןוא .ןַאלּפ ןופ ןטכיזסיוא םצע יד טגערפעגּפָא
 -לופ ךיז ןבָאה ןעגנוגָאזסיױרָאפ עשיטסימיסעּפ יד ןוא טרעיודעג טינ
 ןענעז ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ בייהנָא םוצ רעבָא .טקיטעטשַאב קידנעטש
 ןבָאה ןשטנעמ קינייװ טינ ןוא ,רָאלק ירמגל ןעוועג טינ ןכַאז יד ךָאנ
 ןופ ןַאלּפ רעצנַאג רעד זַא ,םעד ןיא עװקסָאמ ןעװעג דשוח וליפַא
 -מיא ענעכָארּפשעגסױא טימ ןדנובעג ןוא טּפינקעג זיא ןַאשזדיבָאריב
 גנודניברַאפ םוש ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,ןצנעדנעט עשיסור-שיטסילַאירעּפ
 רוביצ ןשידיי םייב זיא ןגעווטסעדנופ .דנַאל ןיא ןדיי יד ןופ בצמ ןטימ
 "יורטוצ ןופ טידערק, ןרָאטַאיציניא יד ןבעג וצ היטנ יד קרַאטש ןעוועג
 יד ןופ לייט ַא תוחּפל ןעגנערב טעװ ןַאלּפ רעד זַא ,גנונעפָאה רעד ןיא
 .ןדיי יד טגָאזעגוצ טָאה םזינומָאק רעד סָאװ ,תועושי עסיורג

 לכה-ךסב ןעוועג טלַא ןַאד ךָאנ זיא עיצולָאװער עשיטסיװעשלָאב יד

 -קעלָאק רעד ןופ ןקערש יד -- ןעגנולסיירטפיוא עסיורג יד ןוא ,רָאי ןעצ

 -ךעלטכישעג יד רעדָא ,ןַאלּפ-רָאיפניפ רעטשרע רעד ןוא עיצַאזיוויט
 סָאװ ,"סעקטסישט, עקיטולב ןוא סעילַאװכ-רָארעט עזָאלסנעדעצערּפ
 ןופ ןטַײצ יד ןופ "רָארעט רעטיור, רעד ןעװעג סַאלב זיא ייז ןגעקַא
 ןעוועג ךָאנ ןענעז ןליורג עקיזָאד יד -- יקסנישזדרעשזד-יקצָארט-ןינעל
 ."טפנוקוצ רעד ןופ סיוש; ןיא ,טגָאז הצילמ ענעמונעגנָא יד יוװ ,ןטלַאהַאב
 סָאמ רעקיטכעמ ַא ןופ טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןסָאנעג טָאה עװקסָאמ
 ןיא) רעוויסערגָארּפ רעד דצמ רָאנ טינ ,יורטוצ ןוא עיטַאּפמיס ןופ
 וליפַא רָאנ ,גנוניימ רעכעלטנפע (ויטקעידַא ןקיזָאד ןופ ןיז ןקיטכיר
 -רענגעק עלעיּפיצנירּפ ערָאלק ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןזיירק ןשיווצ ךיוא
 -דנעטשרַאפ טעמכ זיא אליממ ןוא .םישזער ןשיטסיװעשלָאב םוצ טפַאש
 ןַאלּפ רעד טָאה עטיל ןוא עינעמור ,ןליוּפ יו רעדנעל ןיא סָאװ ,ךעל
 ןשיװצ ןעגנַאלקּפָא עשיטַאּפמיס עקרַאטש טַאהעג ןַאשזדיבָאריב ןופ
 ,ןלעטשרָאפ טנָאקעג סָאד ךיז טָאה רע .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד
 ןופ ,רעד יװ םזיטימעסיטנַא רעקידתוירזכַא ליפ ַא ןייז ךָאנ ןָאק סע זַא
 טלָאװעג ןבָאה ןדיי ?רעדנעל ענעי ןיא ןטילעג ןבָאה ןדיי יד ןכלעוו
 .טביולגעג ייז ןבָאה רעבירעד ןוא ,ןביולג

 עשידייק יד ןדנירג ןופ גנורימַאלקָארּפ רעכעלרעייפ רעד ךָאנ ץרוק
 ,ןזיירק סָאװ ,תועידי יד טרעמעג ךיוא ךיז ןבָאה "טנגעג עמָאנָאטױא
 רעד רעביא ןגָארטעצ וצ ייז טימַאב ךיז ןבָאה ,םזינומָאק םוצ עטנעָאנ
 -רעד; טעװ עװקסָאמ זַא ,טייקיטכיוו רעייז ןכיירטשרעטנוא ןוא טלעוו
 ןקילײטַאב וצ ךיז, רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק יד ןופ ןדיי ךיוא ?ןכעלגעמ
 סָאװ ,דנַאל סָאד ןצעזַאב םייב וויטַאיציניא רעשירָאטסיה רעד ןיא
 סָאד) "הנידמ רעשידיי ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז טפנוקוצ רעד ןיא ףרַאד
 רעד ןעוועג זיא ַאזַא רעבָא ,טנעמוקָאד ַא ןופ שממ טַאטיצ ןייק טינ זיא
 טינ גנַאל טָאה תמאב ןוא .(עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסינומָאק ןופ ליטס
 ענלצנייא ןוא ןּפורג ןענופעג ךיז ןבָאה ןליוּפ ןיא ךיוא זַא ,טרעיודעג
 ןוא ?ןקילײטַאב , ךיז ידכ ,דנַאלסור ןייק עיצַארגימע ףיוא ןטַאדידנַאק
 ,עטיל ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא ךיוא ןענעז ןּפורג עכלעזַא .רעטייוו ױזַא
 עלַא עקיזָאד יד) רעדנעל ערעדנַא ןיא ךיוא ךעלגעמ ןוא עינעמור
 יד .(עלַאגעלמוא ןעוועג ,ךיז טייטשרַאפ ,ןענעז עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןּפורג
 ָאד לייוו ,עניילק ַא ןעוװעג זיא ןימ םעד ןופ ןטנַארגימע עשיטקַאפ לָאצ
 -יישרַאפ ףיוא ,ןטייקירעװש ליפ טימ העיסנ ַא ןיא טלדנַאהעג ךיז טַאה
 ןענעז ןגעווטסעדנופ .ץענערג יד ןענעבנג טימ רעדָא ,ןגעוומוא ענעד
 ,ןלַאנַאק-"טנורגרעטנואק ךרוד ,ןעמוקעגנָא םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא
 טשרע .ןַאשזדיבָאריב ןיא ןדיי עשיטעיווָאס-טינ ןגעוו ךיוא תועידי
 יד ןעמוקעגנָא ןענעז ,רָארעט ןסיורג ןופ ןרָאי יד ןיא ,רעטעּפש רָאי ןעצ
 ןיא ןטסינָאלָאק עקילָאצליפ ןופ ףוס ןרעטיב ןגעוו תועידי עטשרע
 ףוס ןגעוו ךיוא ייז ןשיוװצ ןוא ,סרעוט-טנגעג ןופ ןוא ןַאשזדיבָאריב
 סָאװ ,םירוחב עטוג ןעוװעג ןענעז עלַא יז .דנַאלסיױוא ןופ ןדיי יד ןופ
 ןסיורג; ןכָאנ ןעגנַאגעג ייז ןענעז ץרַאה ןקיבױלג רעייז ןופ תומימת ןַיא
 ןיא ןרָאװעג טרידיווקיל שיזיפ ןענעז ןשטנעמ עטושּפ יד .חרזמ ןופ "טכיל
 זיא יײז ןשיװצ ןעצ ןופ רענייא ביוא ןוא ,"סעקטסישט/ סנילַאטס

 רעסיורג ַא ןענַאטשעגײב אמתסמ םיא זיא ,ןבעל םייב ןבילברַאפ

 .םימשה ןמ תוכז
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 -ַאּפָארּפ עשיטסינומָאק יד סָאװ ,ןּפורג עשידיי ןעוועג ךיוא ןענעז סע
 ןטימ תוכיישב אקווד טינ דנַאברַאפנטַאר ןייק טּפעלשרַאפ ייז טָאה עדנַאג
 רָאנ ,ןטסינומָאק רָאנ טינ ןעוועג ןענעז סָאד .ןַאשזדיבָאריב ןופ ןַאלּפ
 .ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש ךיוא ייז ןשיװצ ,רעקיטַאּפמיס םתס ךיוא
 ףיוא ןרָאװעג טרידיוװקיל רעדָא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז יײז ךיוא
 .ןבעל ןבילבעג ייז ןופ םידיחי זיולב ןענעז אמתסמ ןוא ,םינפוא ערעדנַא
 ,עשרַאװ ןופ רעצעזרעביא-רעביירש ַא ,םענייא ןגעוו רָאנ סייוו ךיא)
 ןציזּפָא ןכָאנ ,ןלױּפ ןקידהמחלמכָאנ ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא רעכלעוו
 טינ ןענעז סָאװ ,עקינעי יד .(רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאי עגנַאל
 רעקיסיירד יד ןופ ףוס ןיא ?ןעגנוקינייר, יד תעב ןרָאװעג טרידיווקיל
 זיב 1948 ןופ) "ןרָאי עצרַאװש, יד ןיא ןברק ַא ןלַאפעג ןענעז ,ןרָאי
 ,ץנעגילעטניא עשידיי יד ןטכינרַאפ וצ עינַאּפמַאק רעד תעב (2
 ןרַאפ ךָאנ .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג זיא ויטקַא ןעװעג זיא עכלעוו
 ןשיװצ זַא ,טסּוװעג עשרַאװ ןיא רימ ןבָאה המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא
 רשֶא רבח רעזדנוא ןענופעג ךיז טָאה "עקטסישט; רעד ןופ תונברק יד
 טביולגעג טָאה רעכלעוו ,"טנעמָאמ, ןופ דילגטימ-עיצקַאדער ַא ,ןַאמלרעּפ
 ןעוועג ןענעז םיא ןגעוו תועידי יד רעבָא :םישזער ןשיטסינומָאק ןיא
 ןיא .ןעגנַאלק עטכעלש ןופ רדג ןופ סױרַא טינ ןענעז ןוא עטלּפענרַאפ
 ןייק עװקסָאמ ןיא טַאהעג טינ א"טי טָאה רָארעט ןסיורג ןופ ןרָאי יד
 רעשיטעיוָאס ַא ןוא ,רעגריב רעשידנעלסיוא ןַא ןייז לָאז סָאװ ,רעייטשרָאפ
 ןיא ןענופעג טָאה רע סָאװ ,לַאירעטַאמ רָאנ ןקיש טנעקעג טָאה רעגריב
 ײז ןיא ןױש רע טָאה טייצ רענעי וצ רעבָא ,ןעגנוטייצ עלַאקָאל יד
 עגונ ןעוועג זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ קיניײװ רעייז זיולב ןעניפעג טנעקעג
 רעד ןופ .ןטײרּפשרַאפ סע לָאז א"טי זַא ,ןעוועג טרעוו זיא סָאװ ןוא ןדיי
 טרָאװ סָאד טעמכ טינ ןיוש ךיז טניפעג ךרעב ןרָאי רעקיסיירד טפלעה
 זיא תמא רעד .עסערּפ רעשיטעיווָאס רעד ןופ ןטייז יד ףיוא "דיי;
 רעטייווצ רעד ןופ טַאטלוזער ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב טשרע זיא רע ןוא)
 רעד קעװַא טייוו רעייז ןיוש זיא ךרעב 1935 רָאי ןיא זַא ,(המחלמ-טלעוו
 ענייא .דנַאברַאפנטַאר ןיא רוטלוק עשידיי יד ןרידיווקיל ןופ סעצָארּפ
 עשידיי רַאפ ןלוש יד ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז רערעדנַא רעד ךָאנ
 ןופ םינמיס עטצעל יד ןרָאװעג טקעמעגסיוא ןענעז סע ןוא ,רעדניק
 ענעדיישרַאפ ןיא "עימָאנָאטױא עשידיי; ןסייהעג טָאה סָאװ ,םעד
 .דנַאלסורסייו ןוא עניַארקוא ןופ סרעטנעצ

 ןופ קיטילָאּפרעסױא יד ךיױא טָאה םידעפ ענעגרָאברַאפ טימ
 -גטַאר ןיא ןדיי יד ןופ בצמ ןפיוא ןעגנוקריווסיוא טַאהעג עװקסָאמ
 ּפָא ךיז טלגיּפש סע ױזַא יו ,םעד ןופ רָאלק רעייז טרעוו סָאד .דנַאברַאפ
 -כיר -- עדנַאגַאּפָארּפ רעקיטלָאמעד רעד ןיא טנעמָאמ רעשידיי רעד
 טָאה עװקסָאמ סָאװ -- עדנַאגַאּפָארּפ רעכַאװש רעייז רעד ןיא ,רעקיט
 ןעמוק סרעלטיה ךָאנ םישדח עטשרע יד ןיא .םזיצַאנ ןגעק טריפעג
 רעשיטעיווָאס רעד ןיא ןכעלטנפערַאפ ךָאנ ןעמ טגעלפ טכַאמ רעד וצ
 ,םזישַאפ ןשטייד ןגעק לַאירעטַאמ םענײמעגלַא םעד ןשיװצ ,עסערּפ
 רעבָא .םזיסַאר ןשיצַאנ םעד טלדַאטעג ןבָאה סָאװ ןעלקיטרַא ךיוא
 -רעד החרט עסיורג ַא ןוא ,ןדנּוװשרַאפ ךיג רָאג ןענעז ןוויטָאמ יד טָא

 םינמיס ,1934 ןופ קידנביײהנָא ,ןכוז טעװ סָאװ ,רעשרָאפ םעד טרַאװ

 ראב הירא

 .םזיטימעסיטנַא ןשיצַאנ ןגעק גנולעטש רעשיטעיווָאס רערָאלק ַא ןופ

 רעדנעל-רוטלוק עלַא ןופ ןבָאה ,המחלמ רעד וצ זיב ןרָאי עלַא יד

 יד ןגעק ןטסעטָארּפ א'טי רעד ןיא טמָארטשעג טלעװ רעד ףיוא
 רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ,דנַאלשטיײד-רעלטיה ןיא תופידר-ןדיי

 ייס ,ןטסילַאוטקעלעטניא ןופ רקיעב ,סעיצַארַאלקעד ןוא ןעגנורעלקרעד
 ןסערגנָאק ענעדיישרַאפ ןופ ,ןטפַאשרעּפרעק עטריזינַאגרָא ייס ,םידיחי
 -- ללכ ןקיזָאד ןופ םַאנסױא ןַא ןעװעג זיא דנַאל ןייא רָאנ .לג.ד.א
 ץנערעפנָאק םוש ןייק ,דנַאברַאפ-רעביירש םוש ןייק .דנַאברַאפנטַאר רעד
 ןייז ןרעה טזָאלעג טינ טרָאד טָאה ,רעלטפַאשנסיװ רעדָא סרערעל ןופ
 גנואיצַאב סרעלטיה ןעלדַאט וצ ידכ לָאמ קיצניײא ןייא וליפַא עמיטש
 טָאה ױזַא לייוו ,ןעשעג זיא ױזַא זַא ,ןבעגוצוצ קירעביא זיא'ס ןוא .ןדִיי וצ
 .םישזער רעד ןלױפַאב

 רעכלעוו ןיא ,1936 רָאי ןופ השעמ ַא זָאירוק ַא יו טגנילק רעבירעד
 ,ןילַאטס -- ייר ןייא ןיא ןפוא ןקידהנושמ ַא ףיוא ןעניישרעד סע
 ןיא ןעוועג זיא השעמ רעד ןופ ביײהנָא רעד .א"טי ...ןוא ווָאטָאלָאמ
 ןעמוקַאב טָאה א"טי סָאװ ,גנורעלקרעד ַא סנילַאטס ןיא .1921 רַאונַאי
 רעפטנע סלַא; ,חסונ ןשיטעיווָאס ןלעיציפָא ןטיול) ןכעלטנפערַאפ םוצ
 ,?עקירעמַא ןופ רוטנעגַא-ףַארגעלעט רעשידיי רעד ןופ עגַארפ ַא ףיוא
 ןוא רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעד, זַא ,טגָאזעג רָאטַאטקיד רעד טָאה
 עשירַאברַאב יד ןופ ביילברעביא ןַא זיא םזיניווָאש רעשיטסיסַאר
 רעד .(םזילַאבינַאק) רעסערפנשטנעמ ןופ עכָאּפע רעד ןופ םיגהנמ
 -ץילב ַא ןרָאטַאטַאָאלּפסקע יד ןופ טנעה יד ןיא זיא םזיטימעסיטנַא
 יד ןופ ןפירגנָא יד ןגעק םזילַאטיּפַאק םעד ןקידיײיטרַאפ וצ רעטײלּפָא
 -הרשּפ ,ענעסיברַאפ ןטסינומָאק יד ןענעז רעבירעד ...ןסַאמ ענשַאּפערָאה
 םזיטימעסיטנַא ןופ גנוניישרעד יד .םזיטימעסיטנַא ןופ םיאנוש עזָאל
 -גטַאר רעד ןוא םישזער ןשיטעיווָאס םוצ ךעלטנייפ דוסי םענופ זיא
 ךָאנ ןוא ?..טײקברַאה רעצנַאג רעד טימ םיא טפמעקַאב דנַאברַאפ
 וצ א"טי ןבעגעג טָאה ןילַאטס ןעװ טייצ רעד ןיא .טסייג ןבלעז ןיא
 ןעוועג הכוז דייר ענייז ןבָאה ,גנורעלקרעד עקיזָאד יד ןכעלטנפערַאפ
 -טסבלעז טעמכ זיא'ס ןוא ,טלעו רעד ףיוא עמַאלקער רעקיזיר ַא וצ
 רעטעּפש גנַאל-ןרָאי ךָאנ ןבָאה ןטסינומָאק יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ
 רערַאבטײרטשַאבמוא ןַא יו גנורעלקרעד רעד טָא טימ טעכָאפעג
 .םזיטימעסיטנַא םוצ םזינומָאק ןופ גנואיצַאב רעתמא רעד ןגעוו זיײװַאב
 ןיא ךליהּפָא ןרעייהעגמוא ַא ןעמוקַאב ןבָאה ,טגָאזעג בָאה ךיא יו ,דייר יד

 -עלקרעד יד זיא טרָאד :אפוג דנַאברַאפנטַאר ןיא טינ רעבָא ,טלעוו רעד
 רָאי סקעז טשרע .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ ללכב א"טי רַאפ גנור
 ןקידנשַאררעביא ןַא ףיוא ןינע רעד זיא ,1926 רעבמעווָאנ ןיא ,רעטעּפש
 רעכלעוו ןיא ,עדער רעסיורג ַא סװָאטָאלָאמ ןיא ןעמּוװשעגפיוא ןפוא
 ,סנילַאטס גנורעלקרעד רענעי ןופ טסקעט ןלופ םעד טריטיצ טָאה רע
 עקיטייצטנייה, יד ןופ סערדַא ןפיוא ,ריא וצ ןבעגעגוצ ךָאנ טָאה ןוא

 ערעזדנוא, זַא ,"ןטימעסיטנַא עשיטסישַאפ יד ןופ ןעייר יד ןיא ןלַאבינַאק
 ,םעד ןיא רוקמ רעייז ןבָאה קלָאפ ןשידיי םוצ ןליפעג-סטפַאשטניירפ
 ןלַאינעג םעד ,ןסקרַאמ לרַאק ןבעגעגסיורַא טָאה קלָאפ סָאד טָא סָאװ
 רעד ןופ גנואיירפַאב רעשיטסינומָאק ןופ ןעעדיא יד ןופ רעפעש



 (א"טי) רוטנעגַא-ןפַארגעלעט עשידיי יד

 יד ןופ רענייא ןעוועג רעכיז זיא סָאד) .דייר עכעלנע ןוא "טייהשטנעמ
 דנַאלסור ןיא ןעו ,שממ לָאמ עטצעל סָאד רשפא ןוא ,ןלַאפ עטצעל
 לרַאק ןופ םַאטשּפָא רעשידיי רעד ןרָאװעג טנָאמרעד ךעלטנפע זיא
 -יצנע רעשיטעיווָאס רעסיורג רעד ןופ עגַאלפױא עטצעל יד ;סקרַאמ
 רָאי ,26 דנַאב ,"סקרַאמ לרַאק; עז :טינ ללכב סע טנָאמרעד עידעּפָאלק
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 ,דנַאברַאפנטַאר ןופ רעימערּפ ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,ווָאטָאלָאמ
 עװקסָאמ ןיא ץנערעפנָאק רעקיטכיוו ַא ףיוא עדער ןייז ןטלַאהעג טָאה
 זיא'ס ןוא ,עיצוטיטסנָאק עשיטעיווָאס עיינ יד ןקיטעטשַאב סָאד ברע
 -ימעסיטנַא ןגעק גנורעלקרעד סווָאטָאלָאמ זַא ,הרבס יד קיטכיר רעכיז
 עשיטקַאט עקילָאצליפ יד ןופ םענייא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא םזיט
 עריא ןיא טרירװענַאמ טייצ רענעי וצ טָאה עװקסָאמ עכלעוו טימ ,גנעג
 .טרפב דנַאלשטיײד-רעלטיה טימ ןוא ללכב ברעמ ןטימ ןעגנואיצַאב
 רעשילרעטסיוא רענעי ךיוא ןשטייטסיוא אמתסמ ךיז טזָאל םעד טימ ןוא)
 .(ָאד ןינע ןיימ זיא סָאד טינ רעבָא ,השעמ רעטכַארבעג רעד ןיא טנעמעלע
 ,1936 ףוס םוצ ,טציא טָאה עדער סװָאטָאלָאמ ןופ טַאטלוװער ןיא
 רעכעלריפסיוא ןַא וצ 1921 בייהנָא ןופ גנורעלקרעד סנילַאטס ןעוועג הכוז
 סָאד .עסערּפ רעשיטעיווָאס רעצנַאג רעד ןיא ךיוא גנוכעלטנפערַאפ
 ןפורעג דנַאלסור ןיא ןעמ טָאה ןענילַאטס ןעוו ,געט ענעי ןעוועג ןענעז
 רעד, ,"טייהשטנעמ רעד ןופ גנונעפָאה יד; ,"רעקלעפ יד ןופ ןוז יד;
 ןוא .לג.ד.א "טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ רעטָאפ
 רעקידנעייטשרָאפ ריא דובכל סָאװ ,עיצוטיטסנָאק עשיטעיווָאס יד ךיוא
 טָאה ,ןװָאטָאלָאמ ןופ עדער ענעי ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא גנוקיטעטשַאב
 עשינילַאטס עסיורג יד; ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןרָאי ליפ ,טסּוװַאב יו
 סנילַאטס זיב .יונעג ,ןרָאװעג ןפורעגנָא יז זיא ױזַא) ."עיצוטיטסנָאק
 -רעד עשיטעיווָאס עקיצנייא ןייק ןעוועג טינ ןיוש זיא ןַאד טניז .(טיוט
 ןדעי ןופ דיר עװָאברַאקס יד ץוח ,םזיטימעסיטנַא ןגעק גנורעלק
 ָאטשינ זיא דנַאברַאפנטַאר ןיא; זַא ,למערק ןופ ןעמָאנ ןיא רעגָאזטרָאװ
 ןופ תובישה רעשיטקַארּפ רעד ןגעוו ןוא ,.לג.ד.א ?עגַארפ-ןדיי ןייק
 .טרָאװ ַא ןרילרַאפ וצ יאדכ טינ רעכיז זיא סעיצַארַאלקעד יד טָא

 -עגלַא ןייא בגא ךרד ןכַאמ וצ רשוכ-תעש ַא רימ רַאפ זיא ָאד)
 עטכישעג יד ןביירש וצ הנווכ יד טינ ָאד בָאה ךיא .גנוקרעמַאב עניימ
 זיא ךַאז יד .עשרַאװ ןיא עיליפ ריא ןופ טינ וליפא ןוא א'טי ןופ
 ויכרַא-א"טי ןופ זַא ,ךיז טײטשרַאפ :ךעלגעמ טינ ,בגא ,ןיוש
 ןופ טיוט ןכָאנ ןוא .רכז ןייק ןבילברַאפ טינ זיא עשרַאװ ןיא
 ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ,הפירש רעקילעפוצ ַא ןיא ,קרָאי-וינ ןיא זיא וַאדנַאל

 -פיונוצ זיא'ס ןכלעוו ןיא ,ףעש-א"טי ןופ וויכרַא רעטַאווירּפ רעד ךיוא
 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ סעיליפ עלַא ןופ ןלַאירעטַאמ ליפ ןרָאװעג טלמַאזעג
 רעד ןופ ןעגנונעכייצרַאפ ענײמעגלַא ןבײהסױרַא רָאנ ךיא ליװ ָאד
 טָאה עכלעוו ,עיצוטיטסניא רעשיטסילַאנרושז רעשידיי ַא ןופ טייקיטעט
 ןשידיי ןופ ןבעל ןיא עבַאגפיוא עלַאנָאיצַאנ עקיטכיוו ַא טריפעגסיוא
 סע עכלעוו ןיא ןדנעטשמוא יד ןיא ןוא ,ןברוח ןרַאפ ןופ ןליוּפ ןיא רוביצ
 ןציטש רָאנ יו הרירב ןייק טינ ךיא בָאה ,תורוש יד טָא ןבירשעג ןרעוו
 טינ זיירגרַאפ ךיא זַא ,רָאנ ףָאה ךיא ןוא ,קנעדעג ךיא סָאװ םעד ףיוא ךיז

 ךיא בָאה םינינע עקיטכיוו עקינייא ןיא .ןכַאז עקיטכיוו תמאב ןייק
 ,ךיז טזָאל סע סָאװ ןרילָארטנָאק וצ קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג ןגעווטסעדנופ
 ןופ השעמ יד זיא ,טשרָאפעגסיוא בָאה'כ סָאװ םינינע יד ןופ רענייא ןוא
 -ערעטניארַאפ רעד .םילוגלג עריא ןוא א"טי רַאפ גנורעלקרעד סנילַאטס
 ןיא ,ןרעדנַא ןשיװצ ,םעד ןגעוו םיטרּפ ןעניפעג טעװ רענעיײל רעטריס
 ,"דנַאברַאפנטַאר ןיא ןדיי יד; (שילגנע ןיא) ץרַאװש ןָאמָאלַאס ר"ד ןופ ךוב
 .(296 ןוא 292--2 ןטייז ,1951 ,סערּפ יטיסרעווינוי זויקַאריס

 עטלייצעג ,1967 טסברַאה ןיא תורוש עקיזָאד יד ביירש ךיא
 טינ וליפַא ףרַאד ךיא ןוא ,המחלמ רעקיגָאט-סקעז רעד ךָאנ םישדח
 -ָארטער, ןבָאה געט ערעזדנוא ןיא ןשינעעשעג עכעלטע זַא ,ןענעכייצַאב
 ליוו רעבירעד ;ביירש ךיא רעכלעוו ןגעוו ,הפוקת רעד וצ ?סעיצקעיָארּפ
 ,רעבײרש םעד .ףָארדנעװ .ז ןגעוו תורוש עקינייא ךָאנ ןבעגוצ ךיא
 -סערָאק-א'טי ןעוועג ןרָאי רעקיסיירה עטעּפש יד ןיא זיב זיא רעכלעוו
 רעקידלארשי-יטנַא רעשיטעיווָאס רעד ןיא .עװקסָאמ ןיא טנעדנָאּפ
 עװקסָאמ ןיא רעביירש עּפורג ַא טָאה םישדח עטצעל יד ןופ עינַאּפמַאק
 -עיווָאס רעד טימ "?טעטירַאדילָאס, ןופ גנורעלקרעד ַא טכעלטנפערַאפ
 ןטימ טינ ,תמא ןַא סָאװ) ךוסכס ןשיבַארַא-לארשי ןיא קיטילָאּפ רעשיט
 ןשיװצ ןוא ,(דנַאלשטיײד-יצַאנ וצ לארשי ןכיילגרַאפ םענעמונעגנָא
 ןעועג ךיוא זיא עיצַארַאלקעד רענעי ףיוא ענעבירשעגרעטנוא יד
 ןטימ ןפָארטעג טינ לָאמניײק ךיז בָאה ךיא .ןפָארדנעװ ןופ ןעמָאנ רעד
 טנעה עניימ ןיא טַאהעג אמתסמ בָאה ךיא רעבָא ,שטנעמ ןקיזָאד
 א"טי וצ טקישעג טָאה רע סָאװ ,קורד-ןישַאמ ןופ ךעלטעלב רעטרעדנוה
 סָאװ םינינע ןגעוו ענייז וירב-טַײלגַאב קינייו טינ ןוא ,עשרַאװ ןיא
 בָאה ךיא סָאװ קורדנייא רעד ביוא ןוא :טעברַא רעד עגונ ןעוועג ןענעז
 ךיא ליוװ ,זייװַאב זיא סע רעכלעװַא יװ ןעניד ןעק םעד ןופ ןעמוקַאב
 ןטָאש ןייק ןעוועג טינ לָאמניײק זיא עיצקַאדער רעזדניא ןיא זַא ,ןגָאז
 ביל טָאה סָאװ שטנעמ ַא ,שפנו-בלב דיי ַא זיא ףָארדנעװ זַא ,לפייווצ ןופ
 זַא ,לכש ןפיוא טינ ךיז טגייל סע ןוא ,יירטעג םִיא זיִא ןוא קלָאפ ןייז
 זיא רענעײל עשידיי יד ןשיװצ .טיוה ןייז ןטיבעג רע טָאה הנקז-תעל
 ןענַאטעילעפ ענייז טימ ןעוועג טנַאקַאב עיצולָאװער רעד רַאּפ ךָאנ רע
 ,םישזער ןשירַאצ ןיא תופידר-ןדיי יד ןגעוו ןבירשעג טָאה רע עכלעוו ןיא
 םענעפורעג ױזַא ןגעוו ןעגנולייצרעד ליפ ןבירשעג רע טָאה סרעדנוזַאב ןוא
 םעד ץוחמ ןעניווװ וצ ןטָאברַאפ ןעוועג זיא ןדִיי) ?ָאװטסלעטישזָאװַארּפ;
 ןענָאק וצ ידכ תולובחת ענעדיישרַאפ ןכוז ןגעלפ ייז ןוא ,בשומה-םוחת
 ,רָאה ַא ףיוא טינ לפייוצ ךיא .(רעטרע ענעטָאברַאפ יד ןיא ןעניווװו
 ביוא) לארשי ןגעק ליװקשַאּפ ןקיליווזייב ןרַאפ המיתח ןייז קידנבעג זַא
 ןַא ןופ בצמ ןיא ןעוװעג ףָארדנעװ זיא ,(ןָאטעג תמאב סָאד טָאה רע
 רעביא ןעוועג טלַא ןַאד זיא רע זַא ,םעד ןגעוו קידנדער טינ ןיוש ,סונא
 .רָאי קיצניינ

 "לארשי-ץרא ןופ לייט ַא ןיא הנידמ עשידיי ַא;

 ,גנוטייצ ַא ןופ טיורב עכעלגעט סָאד טרעפיל רוטנעגַא-סעיינ ַא
 ףרַאד סע -- ןעגנורעדָאפ עטושּפ ןַארַאפ ןענעז "טיורב, וצ גוצַאב ןיא ןוא
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 סע לָאז טנעמוסנָאק רעד זַא קיטכיוו זיא'ס ןוא ,טכַאמעג טוג ןוא שירפ ןייז
 -לצה עשיטסילַאנרושז ךיז רַאפ טכוז גנוטייצ ַא .טייצ רעד וצ ןעמוקַאב
 עקידנרירוקנָאק טימ ןָאט וצ קידנבָאה ,?סעיצַאסנעס, ,"ןּפוקס, ,תוח
 ,לַאירעטַאמ ןדנפיול טרעפיל סָאװ ,רוטנעגַא ןַא וצ גנורעדָאפ יד .ןעגנוטייצ
 ןופ עיצַאסנעס יד לייוו -- לַאירעטַאמ ןלענָאיצַאסנעס ףיוא אקווד טינ זיא
 ןרעװ עכלעוו ,ןעגנוטייצ עלַא רַאפ עיצַאסנעס ַא ךָאד זיא רוטנעגַא ןַא
 רוטנעגַא ןַא ןופ טעברַא-רקיע יד זיא רעבירעד .טנידַאב ריא ךרוד
 גנולעטשוצ רעקידנַאנַאכָאנ ,"רעטַאלג, ,"רעכעלריטַאנא ףיוא טדנעוועג

 רַאפ ךיז טקיטיונ גנוטייצ יד ןכלעוו ןיא ,לַאירעטַאמ ןכעלגעט-גָאט ןופ

 עשידיי ןבָאה תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ .רעמונ ןקידנגרָאמ ריא

 ןטנעדנַאּפסערָאק ןייק טעמכ טַאהעג טינ עּפָארײא-לַארטנעצ ןיא ןעגנוטייצ

 ןעגנוטייצ ערעייז ןקיש ןגעלפ ןטנעדנָאּפסערָאק יד רעדָא ,דנַאלסיױא ןיא
 עצרוק ַא ןטלעז רעיײז ןוא ,טסָאּפ רעד טימ רָאנ ןצנעדנָאּפסערָאק
 סָאװ ,לַאירעטַאמ טימ ןפלעהסיורַא ךיז ןָאק רוטנעגַא ןַא .עמַארגעלעט

 ריא רַאפ עזַאב יד רעבָא ,רעגנעל טרעיוד סָאװ געוו ַא ףיוא טמוקַאב יז

 .(ןעמרָאפ ענעדיישרַאפ ערעייז ןיא) ָאידַאר ןוא ףַארגעלעט זיא טעברַא

 ןעגנורימוזער עכעלשדוח רעבָא ןרעפיצ ןייק טינ ןיוש קנעדעג ךיא

 ,רעטרעוװ רעטרעדנוה ןופ טינשכרוד ַא עשרַאװ ןיא ןזייוו זדנוא ןגעלפ

 גנונַאּפש ןופ ןטייצ ןיא ןוא ,סױרַא ןוא ןירַא ךעלגעט-גָאט ןענעז סָאװ
 טגעלפ ,ןצנערעפנָאק עקיטכיוװ ןוא ןשינעעשעג עלעיצעּפס תעב רעדָא
 .גָאט ַא רעטרעװ רעטנזיוט וצ ןייגרעד טינשכרוד רעד

 טייקידנעווטיונ-טעשזדוב ַא ןעוװעג דימת זיא תואצוה ןרָאּפש סָאד
 סָאװ ץלַא ןרָאװעג ןָאטעג זיא גנוטכיר רעד טָא ןיא ןוא ,א"טי רַאפ
 ךיז ןציטש סָאװ ,ףַארגעלעט ןופ תונקת יד טיול .ךעלגעמ ןעוועג זיא'ס
 -רַאפמוא, ןייק ןקיש טינ ןעמ רָאט ,םימכסה עלַאנָאיצַאנרעטניא ףיוא
 ַא טימ ןצונַאב טינ ךיז ןָאק ןעמ ,טסייה סָאד -- טסקעט "ןכעלדנעטש
 רעכלעוו ,םעד רַאפ רָאנ ךעלדנעטשרַאפ זיא סָאװ ,ךַארּפש "רעטכַאמעג;
 ,"ךַארּפש; ַא -- יז טמוקַאב רעכלעוו ןוא עמַארגעלעט יד סױרַא טקיש
 ןרָאּפש וצ ידכ ךיז רַאפ ןדניפרעד רשפא ןעק רוטנעגַא-סעיינ ַא סָאװ
 ןעלקיװטנַא וצ ןעגנולעג א"טי ןיא זדנוא זיא ןגעווטסעדנופ .תואצוה
 -גוזַאב) שטייד ןוא שילגנע ןיא ,"ןושל-א"טי; ןימ ַא סעיליפ יד ןשיװצ
 ןענעז סָאד .(סעיצַאניבמָאק-רעטרעװ רַאפ םעװקַאב שטייד זיא סרעד
 -יטכיוו ליפ ךיוא רעהַא ןרעהעג לָאמטפָא רעבָא ,ןכַאז עשינכעט רקיעב
 רוטנעגַא ןַא סָאװ ,ןעגנואיצַאב ערעלוגער יד ,לשמל יװ ,םינינע ערעק
 סעיינ טמוקַאב יז עכלעוו ןופ ,תורוקמ יד טימ ןטלַאהוצנייא בייוחמ זיא
 ,טיײז ןייא ןופ (םינקסע ,סעירַאלעצנַאק-סגנוריגער ,סעיצַאזינַאגרָא)
 .טפערט'ס ןוא .טייז רערעדנַא רעד ןופ סעיצקַאדער-גנוטייצ יד טימ ןוא
 ָאד לי ךיא .טושּפ ױזַא טינ ךיז ?ןרילוגער, ןכַאז עקיזָאד יד זַא
 ןָאפ ןפיוא עשרַאװ ןיא גנורַאפרעד-א'טי רעד ןופ השעמ ַא ןלייצרעד
 רעשירָאטסיה רעסיורג ַא טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ,םינינע עשינכעט ןופ
 .טלעוו עשידיי יד טרעדורעגפיוא טייצ רענייז טָאה עכלעוו ,שינטעשעג

 ןיא ןשינעעשעג עקיטולב ןכָארבעגסױא ןענעז 1936 גנילירפ ןיא
 -עלגינעק, ַא טצעזעגקעוַא טָאה גנוריגער עשיטירב יד ןוא לארשי-ץרא
 טָאה עכלעוו ,(ןעײטרַאּפ יירד יד ןופ רעייטשרָאפ ןופ) ?עיסימָאק עכ

 ראב הירא

 זיא סָאד .ךוסכס ןשיבַארַא-ןשידיי ןרַאפ גנוזייל ַא ןגיילרָאפ טלָאזעג
 ןרָאװעג ןפורעגנָא ױזַא זיא עכלעוו ,עיסימָאק-ליּפ עטמירַאב יד ןעוועג

 עכלעוו ןוא ,רעציזרָאפ ריא ןעוועג זיא סָאװ ,ליּפ דרָאל ןופ ןעמָאנ ןפיוא
 ַא ןיא הנידמ עשידיי ַא ןפַאש וצ טגיילעגרָאפ ,טסּוװַאב יוװ ,טָאה
 עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ןעוועג רעכיז זיא סָאד ."לארשי-ץרא ןופ לייט;
 .טַײצ רעיײנ רעד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא ןשינעעשעג
 גַאלשרָאפ רעד זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא 1937 רעמוז בײהנָא ןיא ןעוו ןוא
 ףיוא רוביצ רעשידיי רעד זיא ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא ןייג טעוװ
 רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ ןרָאװעג טּפַאכעגמורַא טלעװ רעצנַאג רעד
 -ַאלקעד-רופלַאב רעד טניז טנעקעג טינ רע טָאה ַאזַא סָאװ ,גנוגערפיוא
 רָאנ ,לארשי-ץרא ןקידטלָאמעד ןיא בצמ ןבילוצ רָאנ טינ ןוא .עיצַאר
 טפַאשרעה עשיצַאנ עקירָאי-ריפ יד סָאװ ,גנּוװש ןקיטכעמ ןבילוצ ךיוא
 .םזיטימעסיטנַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ןבעגעג טָאה דנַאלשטיײיד ןיא

 טכעלטנפערַאפ טעוו ןַאלּפ-ליּפ רעד זַא ,טסּוװַאב ןעוועג ןיוש זיא סע
 -גוטייצ יד ןוא ,"ךוב-יולב? ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ילוי ןטעביז םעד ןרעוו
 ליפ ךעלגעמ טייוו יו ןעגנערב לָאז יז א"טי ףיוא טקירדעג ןבָאה ןעג
 -א"טי יד רַאפ .טנעמוקָאד ןשירָאטסיה ןופ טלַאהניא םענופ לַאירעטַאמ
 ןטקַאטנָאק עטנכייצעגסיוא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןָאדנָאל ןיא ןשטנעמ
 רעװש ןעװעג טינ זיא םוירעטסינימ-סעינָאלָאק ןופ עטמַאַאב יד טימ
 עכעלטע ןופ רוביח ַא) טכירַאב ןופ עמוזער םעיונעג ַא ןעמוקַאב וצ
 עטיירב ךיוא יװ ,עיצַאקילבוּפ ןייז רַאפ געט עכעלטע (ןטייז טרעדנוה
 רעכעלדנעטשרַאפטסבלעז רעד .םיקרּפ עקידרקיע ענייז ןופ ןגוצסיוא
 ןכַאז עקיזָאד יד ןכעלטנפערַאפ טינ רָאט א"טי זַא ,ןעוועג זיא יאנת
 טכעלטנפערַאפ טעװ טנעמוקָאד רעד רעדייא רעירפ טינ טונימ ןייא וליפַא
 ,1927 ילוי ןט-7 םעד ,יונעג --- ןָאדנָאל ןיא טנעמַאלרַאּפ ןיא ןרעוו
 ןשיטסילַאנרושז ןיא) .טייצ רענָאדנָאל רעד טיול ,גָאטימכָאנ 4 רעגײזַא
 .-...רעגייזַא זיב ָאגרַאבמע; ךַאז יד ןעמ טפור ןָאגרַאשז

 געט ריפ רעדָא יירד טסקעט םעד ןעמוקַאב רימ ןבָאה עשרַאװ ןיא
 םעד ןטיירגוצוצ טייצ טַאהעג ןבָאה רימ ןוא ןימרעט-עיצַאקילבוּפ ןרַאפ
 אצוי ןטלָאװ רימ .טייצ רעטמיטשַאב רעד רַאפ ןהעש ליפ לַאירעטַאמ

 -סגנוטיַײצ יד לַאירעטַאמ םעד ןבעגעגרעביא ןטלָאװ רימ ןעוו ןעוועג
 רעגיײזַא ריפ רעבָא ,העש רעטמיטשַאב רעד ןיא יונעג סעיצקַאדער
 ןוא ןצעזסיוא סָאד ןוא ,עשרַאװ ןיא טנװָא רעגײזַא ןביז זיא ןָאדנָאל ןיא
 רעסיורג ַא ןופ םידומע ייווצ עלופ רַאפ טסקעט) רעטרעוו רעטנזיוט ןקורד
 רימ ןעוו זַא ,טײדַאב סָאד :העש עכעלטע ןופ טעברַא ןַא זיא (גנוטייצ
 עלעיצעּפס ןזָאלסױרַא טנָאקעג ןעגנוטייצ יד ןטלָאװ ,ןָאטעג ױזַא ןטלָאװ
 ןיא ןוא .טנװָא ןיא ףלע רעדָא ןעצ רעגיײזַא יו רעירפ טינ סעגַאלפיוא
 עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ יירד זַא ,טסּוװעג ןיוש רימ ןבָאה עיצקַאדער רעד
 -ץניווָארּפ יד ןיא ןעגנוטייצ ךיוא ןוא ,סעגַאלפיוא עכלעזַא ןבעגסיױרַא ןליוו
 רעד ןוא ,טייז ןייא ןופ גנוגערפיוא יד .ןָאט וצ סָאד העדב ןבָאה טעטש
 טרעדָאפפעג רעבָא ןבָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ לַאירעטַאמ ןופ םוטנַאװק
 לַאירעטַאמ םעד ןבעגוצרעביא ןעוועג םיכסמ ןבָאה רימ .רודיס רעדנַא ןַא
 ןטימ ,עשרַאװ ןיא טנװָא רעגײזַא ןביז רַאפ ןהעש ליפ עיצקַאדער רעדעי
 ןיא גנוטייצ יד ץזָאלצסױרַא טינ ןטכילפרַאפ ךיז טעװ יז זַא ,יאנת



 (א"טי) רוטנעגַא ןפַארגעלעט עשידיי יד

 וצ ידכ ןוא -- טייצ רעטמיטשַאב רעד רַאפ סַאג רעד ףיוא ףיוקרַאפ
 ןלעװ טעוװ גנוטייצ זיא סע עכלעװ זַא ,טײקכעלגעמ יד ןדיימרַאפ
 טגיײלעגפיורַא סיורָאפ ןופ רימ ןבָאה ,ןטנערוקנָאק עריא ןעווערטיכרעביא
 ,ןָאט סָאד טעװ סָאװ גנוטייצ ַא זַא ,טרעלקרעד ןבָאה רימ : ?עיצקנַאס; ַא
 ןעוװעג גונעג זיא סע !א"טי ןופ טסניד ןייק ןעמוקַאב טינ רעמ טעװ
 טנוװָא םענעי ןעגנוטייצ יד ןופ החלצה יד ןוא ,גנוָארד עקיזָאד יד זיולב
 יד .א"טי ןופ החלצה עקיכַאפיירד ןוא עטלּפָאד יד ןעװעג ךיוא זיא
 ךעלטקניּפ סױרַא ןענעז ןעגנוטייצ יירד יד ןופ סעבַאגסױא עלעיצעּפס
 ןעמוקַאב ייז זַא ,טסּוװעג ןבָאה רענעייל יד ןוא ,טנװָא ןיא רעגײזַא ןביז

 העש רעבלעז רעד ןיא יונעג טרעוו סָאװ ,טנעמוקָאד ַא ןופ עמוזער םעד
 רעיײז רעד .ןָאדנָאל ןיא ןטַאטוּפעד-טנעמַאלרַאּפ יד ןבעגעגרעביא
 עקידלַאװעג יד טקידירּפַאב טָאה טנעמוקָאד ןופ תיצמת רעכעלריפסיוא
 .האצוה עסיורג ַא טרָאּפשעגניײא טָאה א"טי ןוא ,רוביצ ןופ טייקירעגיינ

 ,טגלָאפעגכָאנ ןבָאה עשרַאװ ןיא עדַאסַאבמַא רעשיטירב רעד ןופ טייל יד

 יד ןופ ןגיוא יד ןיא זַא ױזַא ,טיהעגּפָא ןרעוװ םיאנתדָאגרַאבמע יד יצ
 -א"טי יד רָאנ טינ רענעמלעטנעשזד יו טריפעגפיוא ךיז ןבָאה רעדנעלגנע
 .עשרַאװ ןיא רעבעגסױרַא-סגנוטייצ עשידיי יד ךיוא רָאנ ,טייל

 רוחב רעדנילב ַא
 וװָאקרַאכ ןיא ןלייה ךיז טרָאפ

 ןופ רענעייל ןטימ טקַאטנָאק ןייק טַאהעג טינ א"טי טָאה ךעלטנייוועג

 יפ-לע ,רָאטקַאדער-סגנוטייצ רעד זיא רענעייל ?רעזדנוא;, .רָאי ץנַאג ַא
 ןיטעלויב ןופ סעיינ עכלעוו טסילשַאב רעכלעוו ,רָאטקַאדער-טכַאנ רעד בור
 טפרַאװ עקירעביא סָאד ןוא ,גנוטייצ רעד ןופ רעמונ ןיא ןבעגוצניירַא
 םתס ַא זַא ,טריסַאּפ לָאמניײא טינ טָאה ןגעווטסעדנופ .שיוק ןיא רע
 ,רענייא .עיצקַאדער-א'טי רעד וצ געװ םעד ןפָארטעג טָאה רענעייל
 רעטסיימרעגריב םעיינ ןופ ןעמָאנ רעד זַא ,טנעיילעג טָאה סָאװ ,לשמל
 טביירש ,ױזַא-ןוא-יוזַא זיא עקירפַא-םורד ןיא טָאטש רעד-ןוא-רעד ןופ
 רע זַא ,טנייש םיא לייוו ,סעיצַאמרָאפניא ךָאנ טעב ןוא א"טי ןַיא רע
 ןיא ןפלעה ןענָאק םיא טעװ א"טי יצ ןוא ,בורק-החּפשמ ַא רענייז זיא
 ןוא ךעלטפירש ,א"טי וצ ןדנעוו ךיז ןגעלפ תולאש עכלעזַא טימ ? םעד
 ,רימ טכוד ,בור סָאד .ןלױּפ ןקע עלַא ןופ ןשטנעמ קינייװ טינ ,ךעלדנימ
 ןדלעה-סעיינ יד ?ןשידיירַאפ, וצ א"טי ןופ גהנמ ןבילוצ ןעוועג ױזַא זיא
 רימ ליױו -- (הלימ-תירב ַא ,ןעלציוו ךיז ןגעלפ רימ יװ ,ייז ןּכַאמ)
 ןיא שטנעמ ַא סעּפע ןופ לַאװסיױא ןגעוו טלייצרעד טינ ךָאד ןטלָאװ
 ןוא ,לארשי ינב וניחא ןופ ןעװעג טינ טלָאװ רע ןעװ ,עקירפא-םורד
 -נעגרַא ןיא זיירּפ ןשירַארעטיל ַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,ןרעדנַא ןַא ןגעוו
 ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,םעד בילוצ רָאנ טלייצרעד רימ ןבָאה עניט
 עבַאגפיוא רעזדנוא טגעלפ ללכ-ךרדב .ןײטשדלָאג רעדָא טרָאּפַאּפַאר
 םעד רעגערפנָא םוצ ןקיש ןגעלפ רימ סָאװ ,םעד טימ ןקידנערַאפ ךיז
 -סָאנעוב רעדָא גרובסענַאהָאי ןיא טנעדנָאּפסערָאק-א"טי ןופ סערדַא
 ןגעווטסעדנופ .םיא טימ ןדניברַאפ ךיז לָאז רע ןהצע םיא ןוא ,סערייא

 טרעדָאפעג זדנוא ןופ טָאה ךַאז ַאזַא ןעוו ,ןלַאפ ענלצנייא ןעוועג ןענעז
 .ןלייצרעד ָאד ךיא ליװ לַאפ ַאזַא ןגעו ןוא ,החרט רעמ

 רעקיצרעפ יד ןיא יורפ ַא עיצקַאדער ןיא ןעמוקעג זיא גָאט ןסיוועג ַא
 ַא :גנוטייצ ַא ןופ טינשסיוא ןַא ןטלַאהעג יז טָאה טנַאה ןיא ןוא ,ןרָאי
 סע סָאװ ,האצמה רעשיגרוריכ רעקיטכיוו ַא ןגעוו העידי-א"טי עצרוק
 װָאטַאליפ רָאטקָאד-ןגיוא ןטמירַאב ןופ ןיטנעטסיסַא יד טכַאמעג טָאה

 זַא ךיז טייטשרַאפ ןוא ,שטיוורוג ןסייהעג טָאה ןירָאטקָאד יד .ווָאקרַאכ ןיא

 ןיא ןענישרעד העידי יד זיא ןעמָאנ-עילימַאפ ןקיזָאד ןופ תוכז ןיא
 טָאה סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא .ןיטעלויב רעזדנוא

 לָאז יז יורפ רעד טגָאזעג ןעמ טָאה ,א"טי ןופ העידי יד טקורדעגרעביא

 ױזַא טָאה שטיוורוג ר"ד ןופ שודיח ןגעוו העידי יד .זדנוא וצ ןייג

 זדנוא וצ ןעמוקעג זיא יז זַא ,יורפ רעד ןופ טימעג סָאד טזיורבעגפיוא
 בורק ןופ רוחב ַא ,ןוז ריא : ןלױּפ-ןופצ ןיא ,םינָאלס טָאטש רעד ןופ שזַא

 יד ןוא ,גױא עדייב ףיוא דנילב טעמכ ןעװעג זיא ,רָאי קיצנאווצ

 תועיסנ ףיוא ןגעמרַאפ ַא ןריולרַאפ ןיוש טָאה החּפשמ עכעלגעמרַאפ

 ,גנוטייצ ןיא העידי יד טנעיילעג טָאה רעטומ יד ןעוו טציא .םיחמומ וצ
 טָאה רענעי ןוא ,ןוז ריא טלייהעג טָאה סָאװ רָאטקָאד םוצ קעװַא יז זיא
 -רָאפניא רעצרוק רעד טיול ןטּפשמ ןָאק ןעמ לפיוו ףיוא זַא ,טגָאזעג ריא
 לָאמנײק זיא ץיטָאנ ַאזַא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ) גנוטייצ ןיא עיצַאמ
 ןַארַאפ רשפא זיא ,(טינ יאדווא רָאטקָאד ַא רַאפ ןוא ,קידנגונעג טינ
 ןרעלקפיוא ןעמ ףרַאד לכ םדוק זַא ,רָאלק זיא'ס רעבָא ,דוסי רעוויטיזָאּפ ַא
 .וָאטַאליפ ןסיורג ןופ קינילק רעד ןיא טסייה סָאד ,רוקמ םייב

 רעשיטעיווָאס רעד וצ ןייג לָאז יז ,יורפ רעד טהצעעג ןבָאה רימ

 :ןעמוקעגקירוצ יז זיא םורַא העש ַא ןיא ןוא ,עשרַאװ ןיא עדַאסַאבמַא
 םייב ןרעלקפיוא ןעמ ףרַאד טשרעוצ זַא ,טגָאזעג ריא ןעמ טָאה טרָאד
 רעד .העידי יד טקישעג טָאה רעכלעוו ,עװקסָאמ ןיא טנעדנָאּפסערָאק
 רעדָא גנילירפ ןיא ןעוועג זיא זדנוא ייב יורפ רעד ןופ ךוזַאב רעטשרע
 ךיא ןוא ,טייצ רָאי ייווצ ַא ןגיוצעג ךיז טָאה השעמ יד .19236 רעמוז
 ןרָאװעג רימ ןענעז קידנליוו טינ רעבָא .םיטרּפ עלַא טינ ןיוש קנעדעג
 ,ןשינעכוז יד ןיא ןפלָאהעג ריא ןבָאה רימ ,יורפ רעד ןופ רעבעגטַאר יד
 ךרוד .(ףָארדנעװ) עװקסָאמ ןיא שטנעמ-א"טי ןטימ ןדנוברַאפ יז ןבָאה
 ןשיטעיווָאס ןטימ טקַאטנָאק ַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא גנולטימרַאפ ןייז
 וָאקרַאכ ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא זיא'ס ןוא ,םוירעטסינימ-ןרעסיוא
 רעטעּפש טייצ עסיוועג ַא .קנערק סרוחב םעד ןופ זָאנגַאיד רעיונעג ַא
 ַא עװקסָאמ ןופ ןעמוקעגנָא עשרַאװ ןיא ץדַאסַאבמַא רעד ךרוד זיא
 רעד זַא ,טכיזסיוא ןַא ןַארַאפ תמאב זיא'ס זַא ,קינילק רעד ןופ העידי
 ,טציא .ןקנַארק םעד ןפלעה לָאז שטיוורוג ר"ד ןופ שודיח רעשיגרוריכ
 יד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ,ךלמה-ךרד ןפיוא ףױרַא זיא ןינע רעד ןעוו
 ןוז ריא רַאפ ןעמוקַאב וצ םיריוטקָאד יד ןוא יורפ רעד ןופ ןתונלדתש
 ףכית טָאה עדַאסַאבמַא יד .דנַאלסור ןייק עזיוװ-רָאפניײרַא ןַא ריא ןוא
 טיטשרַאפ ןוא ,ןינע רערַאטינַאמוה ַא ךָאד זיא סָאד :ןעוװעג םיכסמ
 ןשטנעמ ןפלעה וצ רעטשרע רעד דימת זיא דנַאברַאפנטַאר רעד זַא ,ךיז
 ןופ ןעמוק ףרַאד שינעבילרעד יד רעבָא .טיונ ןיא ןענעז ייז ןעוו
 יורפ יד טָאה ךיג רָאג .טייצ לסיב ַא ןעמענ טעװ סָאד ןוא ,עװקסָאמ
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 ,עזיוו יד ןעמוקַאב טינ רעכיז טעװ יז זַא ,ןענַאטשרַאפ ןגעווטסעדנופ
 ףיוא ןעוועג םיכסמ ןוא ןעוועג שאיימ טינ ךיז טָאה החּפשמ יד רעבָא
 -ערג רעד וצ זיב ןוז םעד ןעגנערב טעװ רעטומ יד :געווסיוא רעדנַא ןַא
 סָאװ רעטסעװש-ןקנַארק ַא ןופ טנעה יד ןיא ןבעגרעביא םיא טעװ ,ץענ
 תואצוה עלַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ ןוא ,ווָאקרַאכ ןייק ןריפקעװַא םיא טעוו
 ,הינסכַא ,גנולדנַאהַאב רַאפ ,ןשָארג ןטצעל םוצ זיב ,ןקעד החּפשמ יד טעוו
 טכוזַאב זדנוא טָאה יורפ יד .עקירעביא סָאדלַא ןוא תועיסנ ,גנולייה
 ןריא טירש ןדעי ןגעוו טסּוװעג ןבָאה רימ סָאװ רָאנ טינ ןוא ,לָאמ ליפ
 ,ךיא ןוא ןַאמרעב ,סעזָאמ ,עיצקַאדער ןיא עלַא רימ רָאנ ,ליצ םוצ
 ליפ .ןעגנונעפָאה ןוא תוגאד יד וצ םיפתוש עריא שממ ןרָאװעג ןענעז
 ףיוא עדַאסַאבמַא רעד ןופ זיוה םוצ טײלגַאב וליפַא יז רימ ןבָאה לָאמ
 טעטילַאמרָאפ זיא-סע-רעכלעוו ןיא ןפלעה וצ ריא ידכ ,סַאג ַאקזדורגָאװָאנ
 רָאדַאסַאבמַא ןטימ טדערעג סעזָאמ טָאה לָאמניײא .ןינע םעד ןלייאוצוצ
 ַא סעּפע ףיוא ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה רעטעּפש ןוא ,אפוג ןַאיטװַאד
 זיא דַאּפָאטסיל ,עדַאסַאבמַא רעד ןופ ןטקיטכעמלופַאב ןטימ הביסמ
 ןקידיילרעד וצ טרעכיזרַאפ יינספיוא יז ןבָאה לָאמ ןדעי .ןעמָאנ ןייז ןעוועג
 ,גנורעטש ַא סעּפע רעדיוו ןעמוקעגפיוא זיא לָאמ ןדעי ןוא ,העיסנ יד
 רעד זַא ,ןרעכיזרַאפ טרָאד ןופ ןעמ טגעלפ ,טינ קפס ןייק זיא'ס רעבָא
 טעװ רוחב רעדנילב רעד ןוא ,בורקב ןרעװו טקידיילרעד טעװ ןינע
 ײב עיצקעטָארּפ טריזיליבָאמ וליפא ןבָאה רימ .ןוװָאטַאליפ וצ ןרָאפ
 ןוא ןיצידעמ ,עיטַאמָאלּפיד ןופ ןענַאטשעג טייוו רעייז זיא סָאװ ,זיירק ַא
 ,ןירעגניז עטמירַאב ַא ןעוועג זיא ,ַאװָאקַאסקַאמ ,יורפ סנַאיטװַאד .עסערּפ
 רעד ןופ ןשטנעמ ןגעוו ןרָאװעג טנַאקַאב זדנוא זיא טקערידמוא ןוא
 יז ןרעוו ןדַאלעגנייא ןגעלפ ןוא טנעקעג יז ןבָאה סָאװ ,טלעוו-קיזומ
 ןשיװצ ,ןעמוק טגעלפ יז תעב ,עדַאסַאבמַא רעד ןופ זיוה ןיא ןכוזַאב וצ
 זיא ץלַא רעבָא .עשרַאװ ןיא ןַאמ ריא וצ ,ןטייווצ ןוא טרעצנָאק ןייא
 ןקעדפיוא טנָאקעג טינ טָאה קיגָאל יד .טעברַא ענעפרָאװעגסױרַא ןעוועג
 דנַאטשוצ טינ זיא וװָאקרַאכ ןייק העיסנ יד רעבָא ,ןעגנורעטש יד
 רעסיורג, רעד תעב זַא ,טסּוװעג ןיוש רימ ןבָאה 1938 ףוס .ןעמוקעג
 ךיוא זיא עשרַאװ ןופ ןוא ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןַאיטװַאד זיא "?עקטסישט
 ןיא זַא ,(טרָאװ ַאזַא ָאד טסַאּפ'ס ביוא) ףָאה ךיא .דַאּפָאטסיל ןרָאװעג םלענ
 טפשמעג ללכב ןענעז ייז ביוא) טַאהעג ןבָאה עדייב סָאװ ,ןסעצָארּפ יד
 -וצניירַא ,עגירטניא רעד ןיא ךיוא טקידלושַאב טינ ייז ןעמ טָאה ,(ןרָאװעג
 יו טריקסַאמרַאפ ,ןָאיּפש ןשיטסישַאפ ַא דנַאברַאפנטַאר ןיא ןעלגומש
 ווָאטַאליפ רָאסעּפָארּפ םייב ןלייה ךיז טשרמולכ טרָאפ רעכלעוו ,רעדנילב ַא
 .ווָאקרַאכ ןיא

 יקסווָאקַאק לַאנידרַאק
 לעטרַאב רַאסעּפָארּפ ןוא

 םענייא יו ןליוּפ ןיא עכריק עשילוטַאק יד טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא
 ,רוּפיס ַא ןבעגוצ ָאד לעװ ךיא .םזיטימעסיטנַא ןופ סרעטנעצ יד ןופ
 רעד ןופ גנואיצַאב רעד טימ ןדנוברַאפ ,ןשיטסירעטקַארַאכ ַא רעייז
 ףוס םוצ טריסַאּפ טָאה סָאד .ןדיי וצ עכריק רעשילױטַאק רעשיליױּפ

 ראב הירא

 ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ בייהנָא םוצ רעדָא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ
 -טפיוה רעד רעכלעוו בילוצ ,הביס יד יונעג טינ ךיוא קנעדעג ךיא ןוא
 ןייק טַאהעג טינ טָאה םוטנדיי עשיליוּפ סָאד) עשרַאװ ןיא טַאניבַאר
 שאר םוצ עיצַאגעלעד ַא ןקישוצסיױרַא ןסָאלשַאב טָאה (טַאניבַאר-טּפיוה
 סָאװ ,שינעעשעג יד .יקסוװָאקַאק לַאנידרַאק ,עכריק רעשילױטַאק רעד ןופ
 ןסעצסקע טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ןָאט וצ סָאד םינבר יד ןגיוװַאב טָאה
 ןעוועג רע זיא זייוולייט תוחּפל סָאװ ,ןינע ןַא ןופ ןָאפ ןפיוא ןדיי ןגעק
 ,ןטלַאהעג ןבָאה םינבר יד זַא ױזַא ,הטיחש רשפא) רעזעיגילער ַא
 ךיז ןוא סַאמירּפ ןטימ ןסעומשוצכרוד ךיז רשוכ-תעש ַא זיא סָאד זַא
 ,קידתומימת ױזַא ןעוועג טינ ןטלָאװ םינבר יד ןעוו .ןדִיי רַאפ ןייז לדתשמ
 ַא טרעדָאפ לַאנידרַאק םייב ךוזַאב ַא זַא ,ןענַאטשרַאפ רעכיז ייז ןטלָאו
 ןיא ןקעטש ןבילבעג ןענעז םינבר יד רעבָא ,גנוטיירגוצ עכעלטנירג
 וצ קעװַא ןענעז ןוא קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה טימ ןופ ןפירגַאב יד
 == רוביצ ןשיליוּפ ןופ רעריפנָא יד ןשיװצ עטסקיטכעמ יד ןופ םענייא
 -- טנַאקַאב טוג ןעוועג ןענעז םינינע עשידיי ןיא ןעגנואיושנָא ענייז םגה
 רעד זַא ,טנורג םוש ןייק טַאהעג טינ טָאה סָאװ ,גנונעפָאה רעד ןיא
 יד ןעװעמַאה וצ ידכ ,ןָאט סעּפע טעװ טעטירָאטיױא ןסיורג ןטימ ןַאמ
 טָאה םינבר יד ןרעהוצסיוא טָאטשנַא רעבָא .ןטקניטסניא עשידיי-יטנַא
 טָאה ,לבעװש ןוא ךעּפ ּפעק ערעיײז ףיוא ןסָאגעג לַאנידרַאק רעד
 ןלױּפ ןיא םישעמ עשיטסַינומָאק יד ןיא לײטנָא ןשידיי ןגעוו טדערעג
 יד ןופ טרעדָאפעג ןוא ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא טנגוי יד ןריזילַארָאמעד ןיא
 "געוו רעייז ןרעסעבוצסיוא; ןדיי יד ףיוא ןייז עיּפשמ ןלָאז ייז םינבר
 טָאה םינבר יד טימ שאר-עכריק ןופ ףערטנעמַאזוצ רעקיזָאד רעד .לג.ד.א
 טָאה יז סָאװ ,ןטקַאטנָאק ענעטלעז יד ןופ םענייא וצ א"טי טכַארבעג
 עכריק רעשילוטַאק רעד ןופ ןַאגרָא-ץיּפש םעד טימ טַאהעג זיא-סע-ןעוו
 .ןלױּפ ןשילױטַאק ןיא

 טָאה םינבר יד טימ טנגעזעג ךיז טָאה יקסווָאקַאק יו םעדכָאנ ףכית
 ןופ ָארויב ןופ ןָאפעלעט רעד ןעגנולקעג עיצקַאדער-א"טי רעד ןיא
 סַאמירּפ ןופ עירַאלעצנַאק יד זַא ,(רוטנעגַא-עסערּפ עשיליוטַאק) .ּפַא.ק
 רעשידיי רעד ןיא ןכעלטנפערַאפ םוצ טַאקינומָאק ַא א"טי ןבעגרעביא ליוו
 ףיוא .עשרַאװ ןופ ףָאשיביצרַא םייב םינבר יד ןופ ךוזַאב ןגעוו עסערּפ
 ייוצ ןופ ךלהמ ַא) .ּפ.ַאק ןיא ןייג וצ ןרָאװעג טגײלעגפיורַא זיא רימ
 סָאװ -- טַאקינומָאק םעד ןעמוקַאב וצ ידכ ,(ָארויב-א"טי ןופ טונימ
 ןופ ןפרַאװּוצּפָא םיא דוסי ןייק ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעועג טינ זיא'ס
 רָאטקעריד ןטימ ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה עירַאלעצנַאק רעד ןיא .סיורָאפ
 ןעמָאנ ןייז סָאװ ,חלג רעגנוי קיסעמשינטלעהרַאפ ַא ,רוטנעגַא רעד ןופ
 ןוא טַאקינומָאק םעד טנעײלעג בָאה ךיא .יקסנישטַאק ןעוועג זיא
 -רַאפ וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא רע יצ ,ןיקסנישטַאק טגערפעג
 בָאה סָאד ןוא) טגָאזעג רע טָאה םעד ףיוא .ט.ַאּפ ךרוד ךיוא ןכעלטנפע
 רעבירעד ןוא ,ּפַא.ק ןרינָאבַא ןעגנוטייצ קינייװ רָאנ זַא ,(טסּוװעג ךיא
 םיא בָאה ךיא .ט.ַאּפ וצ ןרעװ טקישעג ךיוא טַאקינומָאק רעד טעװ
 לַאירעטַאמ ןטימ ןצונַאב ךיז רעכיז ןלעװ רימ זַא ,טגָאזעג ןוא טקנַאדעג
 דנַאל ןיא ןעגנוטייצ עלַא תויה רעבָא ,טסניד-ןרעסיוא רעזדנוא ןיא
 רעכיז זיא ,ןיטעלויב-.ט.ַאּפ ןיא טַאקינומָאק םעד ייס-יוו-ייס ןעמוקַאב



 (א"טי) רוטנעגַא ןפַארגעלעט עשידיי יד

 רע .ןיטעלויב רעזדנוא ןיא ךיוא ןעגנערב םיא ןלָאז רימ זַא ,קיטיונ טינ
 .טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ ןוא טקנַאדעג ,ןעוועג םיכסמ טָאה

 -ַאק טימ ןפָארטעג ךיז רעטעּפש ןכָאװ ייווצ ךיא בָאה קילעפוצ
 ,טכַאנ עצנַאג ַא ןסעזעג ןענעז רימ ןכלעװ ןיא ,ןַאב ןיא ןיקסנישט
 ןופ עזייר ַא ךשמב עּפוק רעד ןיא ןעייווצ ןיא זיולב ןעוועג ןענעז רימ
 רעבָא ,טסעומשעג טייצ עצנַאג יד ןבָאה רימ .העש ןביז זיב סקעז
 .םינינע עשיטילָאּפ טרירַאב רימ ןבָאה טקערידמוא ןוא קיניײװ רעייז
 ,יקסנישטַאק .םיחוכיוו ןיא ןזָאלוצניײרַא ךיז ןטימעגסיוא רימ ןבָאה עדייב
 ןקיזָאד םעד תעב טָאה ,ןַאמ רעכעלפעה ןוא רעקידנעעזסיוא-ןייש ַא
 ענייז ןופ טייקכייר רעד טימ טשַארעביא שממ ךימ ןרעזדנוא סעומש
 טַאהעג רע טָאה תירבע ןיא ךיוא .ַאקיַאדוי ןוא ך"נת ןיא תועידי
 ןופ וליפא ןטרַאװרעד וצ זיא'ס יװ ,תועידי ערעקידתודוסי רעמ ליּכ
 -עג ךיא טָאה רע .ןכעלטסייג ןכעלטסירק ןכעלטינשכרוד-טשינ ַא
 טינ וליפא זיא רע ביוא סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמ
 -ױשנָא-טנורג ןייז רעבָא זיא ,ןפירגַאב ערעזדנוא טיול לַארעביל ןייק
 ןרירַאב ןטלעז רעיײז טגעלפ .ּפ.א.ק .עשיטסינַאמוה ַא רעכיז גנוא
 סױרַא טינ ללכ-ךרדב זיא םינינע עריא ןופ זיירק רעד) םינינע עשידיי
 עניימ ןופ ךמס ןפיוא רעבָא ,(עכריק רעד ןופ םוחת ןכעלרעניא ןופ
 רוטנעגַא רעשילױטַאק רעד ןופ רָאטקעריד ןטימ ןטקַאטנָאק עכעלנעזרעּפ
 טינ לָאמניײק טגעלפ .ּפ.ַא.ק זַא ,ןעוועג רעשמ טינ רעכיז ךיז ךיא טלָאװ
 .םיא וצ האנש ןפורוצסיורַא הנווכ רעד ןָא דיי טרָאװ סָאד ןענָאמרעד
 ,טנעיילעג גנַאל טינ ָאד בָאה ךיא יו ,זיא ,ףָאשיב ַא טנייה ,יקסנישטַאק)
 ןופ סַאמירּפ ןקיטנייה ןופ רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ יד ןופ רענייא
 .(קסנישיוו לַאנידרַאק ,ןליוּפ

 רעד ןופ רישכמ-קורדסיוא רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ זיא .ּפַאק
 יד ןופ ,ןעגנוטייצ רעקילדנעצ יד ןגעװ קידנדער טינ ןיוש ,עכריק
 טיירג ןעוועג קידנעטש ןענעז סָאװ ,ןליוּפ ןיא עטסכייר ןוא עטסערג
 יד טָאה ןסַאמ עמערָא יד רַאפ רעבָא .םיור ןופ עכריק רעד ןעניד וצ
 ךױא טָאה יז -- גנוטײצ-גָאט עניילק ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא עכריק
 ריא סָאװ -- ?גנוטייצ-גָאט עניילק, .ה .ד ,"קיננעיזד ילַאמ , ןסייהעג
 רעדעי ןופ זײרּפ םענופ טפלעה ַא יװ רעקינייװ ןעװעג זיא זיירּפ
 ,ךַארּפש רעטושּפ רעייז ַא ןיא טריגַאדער ןעוועג זיא ,גנוטייצ רערעדנַא
 ןופ םיסנ עקיליײה יד רַאפ םיחבש טימ לופ ןעװעג ךעלגעט-גָאט זיא
 ןוא ןטסלַאטורב םעד ןופ האנש-ןדיי טימ לופ ןוא -- עכריק רעד
 ,ןןשטנעמ ןופ ָאווינ-ץנעגילעטניא םוצ טסַאּפעגוצ ,ןימ ןטסוויטימירפ
 ןענעז עקילײה עכעלטסירק יד ןופ םיסנ יד ןגעװ תוישעמ יד סָאװ
 ןופ ןטייצ-"גנּוװש, ןיא .ןיּפש עקיטסיג עקיצנייא רעייז ןעוועג
 ןגײטשרעבירַא "קיננעיזד ילַאמ, רעד טגעלפ ןליוּפ ןיא םזיטימעסיטנַא
 ןלַאפ ייווצ ןיא תוחּפל ןוא ,עסערּפ רעשילױּפ רעד ןיא ןדרָאקער עלַא
 -טולב ןפורוצסיורַא ןווּורּפ עטסנרע רעייז טכַאמעג גנוטייצ יד טָאה
 ןיא םישעמ עלענימירק ןופ ןדָאב ןפיוא ,ךעלנייועג יװ ,םילובלב
 ךָאנ ןעגנַאגעג טלָאװ עכריק יד זַא ,ךעלגעמ .רעטרע ענעפרָאװרַאפ
 טינ ךיז ןלוּפ ןקידהמחלמ-ןשיווצ ןיא טָאה תמאה-ןעמל רעבָא ,רעטייוו
 -רעדנַאנופ רַאפ רַאּפשנָא רעכעלטפַאשלעזעג רעקרַאטש גונעג ַא ןענופעג

 טָאה (גנוריגער עדעי) גנוריגער יד ךיוא ןוא ,םד-תלילע ןַא ןזָאלבוצ
 .ןווּורּפ עכלעזַא טכַאמעג טשינוצ לענש דימת

 -קריוו רעד ןופ ןכיײצ ךיא סָאװ דליב סָאד זַא ,ארומ בָאה ךיא
 ,טײײקיטעט ריא ןיא ןעלגיּפשּפָא טפרַאדעג טָאה א"טי סָאװ ,טייקכעל
 ןצנַאגניא ןעוועג טינ טייקכעלקריוו יד זיא רעכיז .לקנוט וצ סיורַא טמוק
 ץוביק ןשידִיי ןופ ןבעל סָאד סָאװ םעד בילוצ רָאנ טינ ןוא ,ץרַאװש
 ןוא ,ןטיבעג-סטייקיטעט עלַא ףיוא סכייר ַא רעייז ןעוועג זיא ןליוּפ ןיא
 .םענעביוהרעד ןוא ןטוג םענופ ליפ ןגעוו טרימרָאפניא ךיוא טָאה א""טי
 ,גנוטייצ ַא גהונ ךיז זיא'ס יו שרעדנַא ןעלדנַאה טינ ןעק ךיא רעבָא
 רעקינוז רענייש ַא ןעוועג זיא ןטכענ זַא ,ןענָאמרעד בגא-ךרד טעוװ סָאװ
 ,גנוטייצ רעד ןיא טלַאּפש ןבלַאה ַא ןעמדיוו תוחּפל טעװ רעבָא ,גָאט
 ןסירעגסױרַא טָאה סָאװ ,טניו-םערוטש ַא ןעװעג זיא ןטכענ בוא
 ןצונַאב ךיז ןעמ זומ ןרעױדַאב םוצ .רעכעד ןסירעגּפָארַא ןוא רעמייב
 םעד ןעלגיּפשּפָא טינ ןענעק ייז םגה ,ןעגנורעניַײמעגלַארַאפ טימ ךיוא
 ןַא לָאמַא טינ ײגַאב ךיא יצ ,לשמל ,רעכיז טינ ןיב ךיא ןוא ,תמא ןצנַאג
 םזילַארעביל רעד טָאה ןליוּפ ןיא .םזילַארעביל ןשילױּפ םעד יפלכ הלווע
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא'ס רעוו ןוא ,עיצידַארט עסיורג ַא טַאהעג
 רעד זַא ,ןפָאה זיולב ןָאק ,ןרָאװעג-ףייר ןוא טבעלעג טרָאד ,ןליוּפ
 -טעמכ ןופ עטכישעג יד ןלייצרעד טעוװו סָאװ ,רעקירָאטסיה רעקידנעמוק
 ןצַאשוצּפָא ױזַא יו ןסיו טעװ ,ןלױּפ ןיא בושי ןשידיי ןקירעיטנזיוט
 גנואיצַאב רעייז ןיא ךיוא ןיז עשיליוּפ עטסעב יד ןופ םזינַאמוה םעד
 .ןדיי וצ

 -תאנש רעבָא ,עיצידַארט עסיורג ַא טַאהעג טָאה םזילַארעביל רעד
 ,עיצידַארט ערעקרַאטש ךָאנ ַא טַאהעג ,סיוא טעז סע יװ ,טָאה לארשי
 ךיז ןדיי עשילוּפ יד ןופ למיה רעד טָאה ןברוח םעד ברע ןעוו זַא ױזַא
 -עביל םעד ןעװעג רעװש טינ זיא ,סנקלָאװ עצרַאװש טימ טקעדַאכ
 רעד רעמ סָאװ ,תמאב ןוא .ןריזילַארַאּפ וצ קידנעטשלופ טעמכ םזילַאר
 זיא ,השוב ןופ טסּוװעג טינ לָאמנײק טָאה רעכלעוו ,םזיטימעסיטנַא
 רעמ ץלַא ןרָאװעג םזילַארעביל רעד זיא ,רעקידהּפצוח ץלַא ןרָאװעג
 גנורַאפרעד יד .םִיא ףיוא תונמחר ַא ןעוועג שממ זיא'ס ןוא ,ןּפמורשעגנייא
 ןעװעג טינ זיא ןלױּפ ןיא ןלַארעביל יד טימ טַאהעג טָאה א"טי סָאװ
 רעדָא םענייא טימ ןענעגונגַאב ךיז לעוװ ךיא ןוא ,עקידנקיטומרעד ןייק
 ,ןליּפשיײב ייווצ

 יד ןופ רענייא ןעוועג טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא זיא יקסדוסליּפ
 ןעו רעבָא ,(ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס עשיליוּפ) .ס.ּפ.ּפ ןופ רעריפ
 סָאװ ,טרָאװ ַא טגָאזעג רע טָאה ,טייקידנעטשבלעז ןעמוקַאב טָאה ןליױּכ
 ןופ גוצ ןיא ןעמַאזוצ ןרָאפעג ןענעז רימ, :ןעלגילפ ןעמוקַאב טָאה
 טסייה סָאװ ,עיצַאטס רעד ףיוא ןגיטשעגסיוא ןיב ךיא רעבָא ,םזילַאיצָאפ
 גונעג ןבילברַאפ יקסדוסליּפ זיא ןגעווטסעדנופ .?טײקיגנעהּפָאמוא סנליױוּפ
 ,זייא רעכלעוו) םזילַאיצַאס ןשיליוּפ ןופ עיצידַארט רעטלַא רעד יירט

 עקידנעטשלופ ,ןדִיי ןופ הריצי יד טעמכ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ,שירָאטסיה
 םעדכָאנ .םזיטימעסיטנַא ןופ רענגעק רעלעיּפיצנירּפ ַא ןוא ,(ןטנַאלימיסַא
 רעד ןופ טַאטלוזער ןיא ,טכַאמ רעד וצ טרעקעגקירוצ ךִיז טָאה רע יװ
 ןייז טָאה ,1926 יַאמ ןיא טריפעגכרוד טָאה רע סָאװ ,שינערעקרעביא
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 -בַײלג יד ןרעכיזרַאפ וצ טירש עקידלקַאװ עקינייא טכַאמעג גנוריגער
 זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב ,גנוריגער ןייז .ןדיי ןופ גנוקיטכערַאב
 ןיא קיטַאמעטַאמ ןופ רָאסעּפָארּפ ַא ,לעטרַאב שזעימישזַאק ןענַאטשעג
 רעלעיּפיצנירּפ ריא ןגעוו טרעלקרעד לָאמ ייווצ רעדָא ןייא טָאה ,גרעבמעל
 סע רעבָא ,ןדיי יד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעכעלרעגריב רַאפ גנולעטש
 רעד טָא וצ עיציזָאּפָא יד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה ףכית זַא ,טנייש
 ןיקסדוסליּפ ןופ רעגַאל ןיא ךיוא רָאנ ,ץוחמ רָאנ טינ גנולעטש רעוויטיזָאּפ
 יד ןופ ןעמוקַאב וצ טימַאב ךיז א"טי טָאה רעטעּפש רָאי ַא ךרעב .אפוג
 רעייז ןופ טסייג ןיא גנורעלקרעד ַא םישזער ןופ ןענָאזרעּפ עקידנריפנָא
 גנוריגער יד זַא ,ןעוועג זיא הבושת יד רעבָא ,גנולעטש רעכעלגנירּפשרוא
 .ןעגנורעלקרעד ןייק קיטיונ טינ ןענעז'ס ןוא םישעמ עריא ןזייוו טעוו
 יד טָאה טבעלעג ךָאנ טָאה יקסדוסליּפ תעב םגה זַא ,זיא תמא רעד
 ןזיװעגסױרַא ןוא ,ןדיי ןגעק טירש עברַאה ןייק ןעמונעגנָא טינ טכַאמ
 טָאה -- ןסעצסקע עשידיי-יטנַא ןקירדרעטנוא םייב טנַאה עקרַאטש ַא
 ןרעטכיילרַאפ וצ טירש ערָאלק ןכַאמ ןופ ןטלַאהעגּפָא ךיז ןגעווטסעדנופ יז
 .ןדיי יד ןופ בצמ םעד

 ןענעז ךיג רָאג ןוא ,1925 גנילירפ ןיא ןברָאטשעג זיא יקסדוסליּפ
 ךיז טָאה סָאװ ,םזיטימעסיטנַא ןופ געוו ןפיוא ףױרַא םישרוי ענייז
 טכַאמעג א"טי טָאה 1937 ןופ ןטימ ןיא .שדוח וצ שדוח ןופ טפרַאשרַאפ
 עלעוטקעלעטניא יד ןופ גנוניימ יד ןעגנערבוצסיורַא ידכ עטעקנַא ןַא
 טפַאשרענגעק רעייז טימ טנַאקַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןליוּפ ןיא ןזיירק
 םידיסח עקינייא ךיוא ייז ןשיװצ ןוא ,עיניל רעשיטימעסיטנַא רעד וצ
 ןעוועג טינ ןענעז סָאװ ,טבעלעג ךָאנ טָאה רע ןעוו יקסדוסליּפ ןופ
 עקיטנייה ןוא םירבח עקיטכענ ערעייז ןופ ןעגנוניימ יד וצ םיפתוש ןייק
 ןעועג ןענעז א"טי ןופ עטעקנַא רעד רַאפ סעמעט יד .רעבָאה-טכַאמ
 ןיא ןפַארגַארַאּפ ?עשירַא; יד ,ןטעטיסרעווינוא יד ןיא קנעב-ָאטעג יד
 המישר ַא טקישעג טָאה א"טי .לג.ד.א סעיצַאזינַאגרָא ענעדיישרַאפ
 ןופ עלַא ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאקַאב קיסיירד ךרעב וצ ןגַארפ יד ןופ
 עקיניא סָאװ ,טלעװ-סטפַאשנסיװ רעד ןופ עלַא ןוא רעגַאל ןלַארעביל
 -לסילש ,טרַאװנגעק רעד ןיא רעדָא רבע ןיא ,ןעמונרַאפ ןבָאה ייז ןופ
 עטגערפעג יד ןופ קיצנאווצ ךרעב .ןטיבעג ענעדיישרַאפ ףיוא סעיציזָאּפ
 ָאי טָאה סָאװ ץוט ןּפַאנק םעד ןשיװצ ןוא ,טרעפטנעעג טינ ללכב ןבָאה
 שואעדַאט ףָאסָאליפ רעד --- ייווצ זיולב ןענופעג ךיז ןבָאה ,טרעפטנעעג
 גָאלָאליפ רעד ןוא טעטיסרעוװינוא רעװעשרַאװ ןופ יקסניברַאטָאק
 טימ ןענעז עכלעוו ,טעטיסרעווינוא רעגרעבמעל ןופ ץעינישנַאג דרַאשיר
 ןוא עיניל רעשיטימעסיטנַא רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ליומ ןלופ ַא
 .ןעײטרַאּפ עטכער יד ןפַאשעג ןבָאה סע סָאװ ,טַאמילק-םָארגָאּפ ןגעק
 ,םיצורית ענעדיישרַאפ טימ טײרדעגסױרַא ךיז ןבָאה עקירעביא יד
 לַאנובירט ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ דילגטימ רעשיליוּפ רעד ,לשמל ,יוװ
 טינ םיא טביולרעד עיציזָאּפ ןייז זַא ,טהנעטעג טָאה רעכלעוו ,גַאה ןיא
 -רַאב רָאסעּפָארּפ רעטנָאמרעד רעד .ךעלטנפע גנוניימ ןייז ןקירדוצסיוא
 יד ןופ רענגעק רעקיטציא ןוא רעימערּפ רעטשרע סיקסדוסליּפ ,לעט
 רעכלעוו ןיא ,הבושת ַא טקישעג טָאה ,טכַאמ רעד ייב סעקינוװָאקלוּפ
 עשירַאברַאב ענייז ןוא םזיטימעסיטנַא םעד טלדַאטעג שוריפב טָאה רע

 ראב הירא

 ןכעלטנפערַאפ טינ לָאז ןעמ ..ןטעבעג טָאה רע רעבָא ,ןעגנוניישרעד
 ןַא ןופ טומ םעד טַאהעג טינ ,טנייש סע יװ ,טָאה רע .גנוניימ ןייז
 -עדליוועג טָאה סָאװ ,טסנעּפשעג ןגעק ןפָא ןײגוצסױרַא לַארעביל ןתמא
 ןופ רענייא ןעוועג זיא לעטרַאב) .ןליוּפ ןקיטלָאמעד ןופ ןסַאג יד ףיוא טעוו
 ַא ןיא ןרָאװעג טרַאּפשרַאפ ןענעז סָאװ ,ןלַאוטקעלעטניא עשיליוּפ יד
 סָאװ עטשרע יד ןופ ןוא ,גרעבמעל ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשיצַאנ
 טַאהעג רַימ ןבָאה עיצקַאדער רעד ןיא .(ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָאד ןענעז
 ערעזדנוא ןופ ןטַאטלוזער עקידכעבענ יד טימ ןָאט וצ סָאװ ,תעדה-בושי ַא
 וצ טשינ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ןוא ,ןלַארעביל יד ייב ןעגנואימַאב
 ןוא יקסנַיברַאטָאק ןופ ןעגנואושנָא יד .עטעקנַא יד ןכעלטנפערַאפ
 ,טייקכעלטנפע רעד ןיא טנַאקַאב ןעוועג ייס-יוו-ייס ןענעז ץעינישנַאג
 ןיא ןגיל ןבילבעג אליממ זיא לעטרַאב רָאסעּפָארּפ ןופ הבושת יד ןוא
 טרעפטנעעג ןבָאה'ס סָאװ סָאד ןבעגעגרעביא ןטלָאװ רימ ןעוו ןוא ,וויכרַא
 זױלב רימ ןטלָאװ ,עטגערפעג עקירעביא יד (טרעפטנעעג טינ רעדָא)
 עכלעוו ,לארשי-יאנוש יד ןופ רענייטש-לימ יד ףיוא רעסַאװ ןסָאגעג
 ,עקינעי יד וליפַא ,ריא טעז טָא :דיירפ רַאפ ןצנַאט טנָאקעג ןטלָאװ
 ןגיוא יד טנפעעג טציא ןבָאה טניירפ-ןדיי ןעוועג טלמונַא ןענעז סָאװ
 .ןכײלגסָאד ןוא

 רָאזנעצ ןופ טפיטשיילב רעד

 םוירעטסינימ-ןרעסיוא סָאד ןוא

 ,לָאמ ןטשרצ םוצ ,טרינעוװרעטניא רוזנעצ יד טָאה 1938 רעמוז ףוס
 .דנַאלשטיײד ןיא ןדיי יד ןופ בצמ ןגעװ א"טי ןופ טכירַאב ַא רעביא
 ןגעוו ןגוצסיוא עצנַאג טקעמעגסיוא רָאזנעצ רעד טָאה גָאט ןסיוועג ַא
 עקידרעטייוו ןיא ןוא סנגרָאמוצ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא .תופידר עשיצַאנ
 רימ רעבָא ,םעד ןופ גנוטַײדַאב יד ןענַאטשרַאפ ךיילג ןבָאה רַימ .געט
 סָאװ ,תועידי רעדיו ןוא רעדיו טקישעג ןוא טנשקערַאפ ךיז ןבָאה
 וצ ידכ .ןרעװ טלסּפעג ןלעװ ייז זַא ,טסּוװעג סיורָאפ ןופ ןבָאה רימ
 לקיטרַא ןקידנרימוזער ַא ןעװעג רבחמ רימ ןבָאה ,"קפוד םעד ןּפַאט;
 םיא ןיא זיא םצעב סָאװ ,לקיטרַא ןַא -- ןצעזעג רעגרעבנרינ יד ןגעוו
 -טנפערַאפ רעירפ ןעוועג טינ ןיוש זיא עכלעוו ,ךַאז םוש ןייק ןעוועג טינ
 לקיטרַא ןקיזָאד ןרעביא ךיוא ןוא .גנוטייצ רעשידיי רעדעי ןיא טכעל
 זַא ,טַײדַאב סָאד .טפיטשיילב ןטיור ןטימ רעבירַא רָאזנעצ רעד זיא
 עגונ זיא סָאװ ,טיבעג ַא ףיוא א"טי ןופ טנעה יד טדניב גנוריגער יד
 רימ רעבָא .רוטנעגַא רעד ןופ םויק םצע ןופ ןּפיצנירּפ יד ןופ םענייא
 ףיוא ןענעכייצַאב טנָאקעג רָאנ ןבָאה רימ ןוא זָאלטכַאמ ןעוועג ןענעז
 רעד ךָאנ עטייווצ יד זיא יז, זַא ,ןיטעלויב ַאזַא ןופ עגַאלפיוא רעדעי
 -ַאקסיפנָאק רעד ךָאנ עגַאלפיוא עטירד, לָאמטּפָא ןוא) ?עיצַאקסיפנָאק
 ַא ןקיש ,ךיז טײטשרַאפ ןוא ,ןעגנוטייצ יד םעד ןגעוו ןליײטטימ ,("עיצ
 לייוו ,סעיצַאקסיפנָאק יד ןגעװ דנַאלסיױא ןייק ייווצ רעדָא עמַארגעלעט
 .סעיינ עשיטסילַאנרושז עמיטיגעל ַא ןעוועג ךיוא ךָאד זיא אפוג ךַאז יד
 עכלעזַא ןריקסיפנָאק טעװ רָאזנעצ רעד זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה רימ)
 ןעגנַאגעג טינ עשרַאװ זיא טייוו ױזַא רעבָא ,ףַארגעלעט ןיא ךיוא תועידי
 .(ןסלעבעג ןופ ןליוו םעד ןריפסיוא םייב



 (א"טי) רוטנעגַא-ןפַארגעלעט עשידִיי יד

 טעמכ טגעלפ סעזָאמ ןוא ,ןכָאװ עגנַאל ןגיוצעג ךיז טָאה ךַאז יד
 וצ לטבמ ױזַא יװ ,ןגעוו ןטמַא-סגנוריגער יד ןיא ןכוז ךעלגעט-גָאט
 ןדיי יד ןופ בצמ ןגעװ טכירַאב ןוויטקעיבָא ןַא ףיוא רוסיא םעד ןכַאמ
 םעד טניז טָאה עכלעוו ,ךיירטסע ןיא רעמכָאנ ןוא ,דנַאלשטיײד ןיא
 ןופ םינינע יד ןיא ץַאלּפ ןטשרע םעד ןעמונרַאפ (19238 ץרעמ) סולשנַא
 רעקידתועשר רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדנעל יד
 ענעי ןיא בצמ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ טסקעטנָאק ןיא .טּפַאשרעה
 רעד ןופ גנוטיידַאב יד רָאלק ירמגל ןעוװעג זיא םישדח עקידנענערב

 סָאד טכַאמרַאפ גנוריגער עשיליופ יד סָאװ ,"טייקיניילקא רעקיזָאד

 ןיא זַא ,טסּוװעג ףכית ךיוא טָאה טלעװ עצנַאג יד .א"טי ןופ לױמ

 טנַאה-ייב-טנַאה ןייג וצ ןרָאװעג טרידיצעד זיא גנוריגער רעשיליוּפ רעד
 רעד ןיא .ןליוּפ ןופ ףוס ןרעטיב םוצ זיּב ...ףוס םוצ זיב ןרעלטיה טימ
 ןוא ,ןילרעב ןופ טייז רעד ייב ןענַאטשעג עשרַאװ זיא ןעכנימ השעמ
 סָאװ ,דנַאל ןיא דיירפ עשיטָאידיא ןַא ןפורעגסיױרַא טָאה םישזער רעד
 ןופ ףוג םענעטינשעצ ןופ קיטש ַא ןסײרוצּפָא ןעגנולעג זיא םיא ךיוא
 ,םעד וצ טריפרעד טָאה דיירפ יד ןוא ,עיקַאװָאלסָאכעשט סשענעב
 .ט-יפרעד טָאה יז סַאװ וצ

 זיא סָאד ןוא ,רעכיב-עטכישעג יד ןיא ןבירשַאב ץלַא זיא סָאד

 ןייא ןכַאמ ןופ ןטלַאהניײא טינ ךימ ןָאק ךיא רעבָא .ָאד ןינע ןיימ טינ
 זיא המחלמ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןופ הפוקת רעד ןיא .גנוקרעמַאב

 ןקיזָאד םעד טימ ןצונַאב וצ ךיז טביולרעד רימ זיא'ס ביוא ,ןעוועג א"טי

 -ּפָא טקנוּפ-עיצַאװרעסבָא רעטוג ַא ,קורדסיוא ןלענָאיסנעטערּפ סָאװטע

 ןיא ןעגנוניישרעד ענייז ןוא ,םזיטימעסיטנַא רעד סָאװ ,לָאר יד ןצַאשוצ

 רעשטייד רעד ןופ רישכמ ַא יװ טליּפשעג טָאה ,רעדנעל בור סָאד

 רַאפ ןעװעג טושּפ זיא לארשי-תאנש :קיטילָאּפ רעשיטסינָאיסנַאּפסקע
 יז ןטָארבוצּפָא ןוא שיפ ןּפַאכ וצ עקדנעו עטנכייצעגסיוא ןַא ןילרעב
 עקיזָאד יד ןופ ענייא ןעװעג זיא ןלױּפ .ןַאפ רעשטייד רעד ףיוא
 רעד .גָאט רעד יװ רָאלק ןעװעג ךַאז יד זיא ריא ןיא ןוא ,רעדנעל
 -בלַאה ,רעלעיציפָא רעד ,םזיטימעסיטנַא רעמַאזטלַאװעג ןוא רעװיטקַא
 עשיצַאנ-ָארּפ ןוא עשיצַאנ ןופ ,"רערַאטנּולָאװ; רעד ןוא רעלעיציפָא
 ,עינעמור זיב ליזַארב ןופ -- טלעװ רערָאג רעד ףיוא ןטפַאשרעּפרעק
 ,טנידעג ןבָאה -- םוקיטלַאב ןזיב ןוא קַאריא זיב עקירפַא-םורד ןופ
 -ןרעסיוא רעשטייד רעד ןופ גייצעג יו ,קיניזטסּוװַאבמוא רשפא בור סָאד
 -יטנַא עלַא יד ןבָאה םזילַאירעּפמיא ןשטייד םוצ גוצַאב ןיא .קיטִילָאּפ
 ַא הפוקת רענעי ןיא טריפעגסיוא ןעגנוטכיר ןוא ןּפורג עשיטימעס
 ,לָאר עלעלַארַאּפ יד יװ קיטכיוו רעקינייוו טינ ןעוועג זיא סָאװ ,לָאר
 -ַאב עשיטסינומָאק עלַאנָאיצַאנרעטניא יד טריפעגסיוא טָאה סע סָאװ
 -טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ רקיעב רעבָא ,ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא גנוגעוו
 -ומָאק עדעי .םזילַאירעּפמיא ןשיסור-שיטעיווָאס םעד תבוטל ,המחלמ
 ןעװעג זיא ,דנַאל ריא ןיא קיטעט ןעוועג זיא סָאװ ,ײטרַאּפ עשיטסינ
 זַא ,טנייש רימ .עװקסָאמ ןיא םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןופ רוטנעגַא ןַא
 עטכישעג רעשידיי רעד ןופ סרעשרָאפ ךָאנ ןבָאה גָאט ןקיטנייה םוצ זיב
 עריא ,גנוניישרעד רעשירָאטסיה רעד טָא ןיא טפיטרַאפ טינ ךיז
 עריא טימ טָאה סָאװ גנוניישרעד ַא ,ןטַאטלוזער ןוא ןעגנוקעלּפטנַא

 םעד טרעטכיילרַאּפ ,ענערַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא ןסולפנייא
 ,גנוכָאירעטנוא רעייז וצ ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ,רעדנעל ןטיירגוצוצ םזיצַאנ
 .קילגמוא ןסיורג םעד טלייאעגוצ יז טָאה טקנוּפ-עז ןשידיי ןופ ןוא

 וצ קירוצ םוא ךיז ךיא רעק גנוכיײװּפָא רעצרוק רעד טָא ךָאנ
 ןענעז ,רעבמעווָאנ ביײהנָא ,ןעכנימ ךָאנ סנגרָאמוצ טעמכ .עמעט ןיימ
 טנַאה יד וליפַא זַא ,ןעגנוריסַאּפ עקידנעלסיירטפיוא עכלעזַא ןעמוקעג
 א"טי ןטלַאהוצּפָא ץרוק וצ ןעװעג ןיוש זיא עשרַאװ ןיא רָאזנעצ ןופ
 רעד ךָאנ .ןליוּפ ןיא רענעייל ןשידיי םעד ךיוא ייז ןגעוו ןלייצרעד ןופ
 -לַאטשירק; יד ןעמוקעג זיא זירַאּפ ןיא ןַאּפשנירג לשרעה ןופ השעמ
 -טוג יד ,(דנַאלשטייד ץנַאג ןיא תסנכ-יתב יד ןענערברַאפ סָאד) ?טכַאנ
 -- עיצובירטנָאק עטמירַאב יד ,ןעמָארגָאּפ עשידיי-יטנַא עטריזינַאגרָא
 ףיוא ןרָאװעג טגײלעגפיורַא זיא סָאװ ,קרַאמ דרַאילימ ַא ןופ סנק רעד
 רעד ןַיא ןימ םעד ןופ לַאפ רעקיצניײא רעד זיא סָאװ ןוא ןדיי עשטייד יד
 ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא -- רעטלע-לטימ םעד טניז עטכישעג-טלעוו
 .עיציפָא רעד טימ ,בגא ,ןצלָאמשעגפיונוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,תורושב-בויא
 ,אפוג ןליוּפ ןיא עילַאװכ רעשיטימעסיטנַא רעלעיציּפָא-טינ ןוא רעל
 .עשטייד יד יװ שירַאברַאב רעקינייו ןעוועג יז זיא ןעמעלַא ץָארט סָאװ
 רע זיא םצעב סָאװ ,ךורברעביא רעד ןעמוקעג זיא ךיג רָאג רעבָא
 וצ ןגיוא טַאהעג טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי ךרוד ןרָאװעג טרַאװרעד
 םעד ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז רעמ ןוא רעמ ץלַא טָאה ןלױּפ :ןקוק
 ןוא -- קיטילָאּפ רעשיטסינַאיסנַאּפסקע רעשטייד רעד ןופ ליצ-טּפיוה
 ,טכַאמ עשיליוּפ יד זַא ,ןעוועג םרוג גנודנעוו עקיזָאד יד טָאה א"טי יבגל
 ךיז טָאה ,ןילרעב ןופ ןליו םעד ןָאטעג ןטכענ טשרע טָאה סָאװ
 עטשרע יד ןופ רענייא .א"טי ןופ רעפלעה ןוויטקַא ןַא ןיא טלדנַאוורַאפ
 טנזױט עכעלטע ןופ שוריג רעד ןעװעג זיא ךורברעביא ןופ םינמיס
 .ץענערג רעשיליופ רעד וצ ,דנַאלשטיײד ןופ ,רעגריב עשיליוּפ ,ןדיי
 ןעק ךיא ןוא ןדיי עשיליוּפ יד ןופ עטכישעג יד טינ ָאד ביירש ךיא
 ,ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא'ס רעבָא ,םיטרּפ עקיטכיוו ליפ ןּפיהרעביא
 עטקערָאק רעקיניוו רעדָא רעמ ַא ןזועגסיױרַא טָאה טכַאמ יד זַא
 ןלױּפ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ענעבירטרַאפ יד וצ גנואיצַאב
 זיא טייהרעמ עקידנרידיצעד רעייז .טפַאשרעגריב רעלעמרָאפ ךרוד רָאנ
 ןיא ענעריובעג ,ייז ןשיװצ עגנוי יד ןוא ,ןליוּפ דמערפ ירמגל ןעוועג
 .טנעקעג טינ שיליוּפ טרָאװ ןייא ןייק וליפַא ןבָאה ,דנַאלשטיײד

 יּפלכ ןליוּפ ןופ קיטילָאּפ יד ךָאנ זיא םעד ךָאנ ןכָאװ עטלייצעג
 רַאפ דוס ןייק ןעװעג טינ זיא'ס םגה ,טלּפענרַאפ ןעוועג דנַאלשטייד
 ,ןסילוק יד רעטניה ךיז טוט'ס סָאװ טסּוװעג סעּפע טָאה סָאװ ןדעי
 ,רעטסינימ-;רעסיױא רעשטײד-ָארּפ רעד ,קעב ףעזוי קינוָאקלוּפ זַא
 ןופ טפַאשטניירפ, יד ןרעקקירוצ ףיוא ןגעוו טכוזעג טלפייווצרַאפ טָאה
 םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןייז זַא ,קיטכיוו ָאד זיא עמעט ןיימ רַאפ ."ןילרעב
 יד ןופ רענייא ,ךרעב רעבמעצעד טניז ,ןעוועג געט ענעי ןיא ןיוש זיא
 ךעלטשער יד ןגעװ תועידי ןעלמַאז וצ א"טי ןופ תורוקמ עטסקיטכיוו
 .עיקַאװָאלסָאכעשט ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןיא םיצוביק עשידיי יד ןופ
 ענעגייא ןייק רעדנעל עקיזָאד יד ןיא טַאהעג טינ ןַאד ןיוש טָאה א'טי
 ַאזַא ןצעשגנירג טנַאקעג טינ טָאה ןעמ ןוא ,תורוקמ-עיצַאמרָאפניא
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 טָאה סָאװ ,םוירעטסינימ-ןרעסיוא עשיליוּפ סָאד יוװ לַאװק-עיצַאמרָאפניא
 רעטנוא רעדנעל יד ןיא ןטַאלוסנָאק ןופ ץענ עטגייווצרַאפ-טיירב ַא טַאהעג
 ,ןייג רימ ןגעלפ ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ תוחפל .טפַאשרעה רעשטייד רעד
 םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןופ ןינב םעד ,ץַאלַאּפ-לירב ןיא ,ךיא ןוא ןַאמרעב

 -עיצַאמרָאפניא רעד ןופ עטמַאַאב יד ןופ ןעמוקַאב וצ ידכ ,עשרַאװ ןיא
 ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז טָאה'מ סָאװ ,סעיינ עלעיצנעדיפנָאק גנולייטּפָא
 טָאה רעירפ ןרַאי עכעלטע ךָאנ .רוקמ רעייז ןקעדפיוא טרָאטעג טינ
 עשיכיירטסע יד ןענעכייצַאב וצ ,עשרַאװ ןיא רָאנ טינ ,טריפעגנייא א"טי
 סָאװ םעדצָארט סָאװ ,סעיינ ןופ רוקמ סלַא קורבסניא טָאטש-ץענערג
 ןבעגנָא טנָאקעג טינ רימ ןבָאה ,דנַאלשטייד ןופ ןעמוקעג ןענעז ייז
 עכלעוו ,ןשטנעמ-א"טי יד הנכס ןיא קידנלעטש טינ ,רוקמ ןתמא רעייז
 רעד רַאפ רעטניוװ ןטצעל ןיא ,טציא .ןילרעב ןיא ןסעזעג ךָאנ ןענעז
 ,רעייטשרָאפ ןייק ןילרעב ןיא טַאהעג טינ א"טי ןיוש טָאה ,המחלמ-טלעוו
 "טכַאנ-לַאטשירק; רעד ךָאנ) ןבעל ןייז רַאפ ןרעטיצ ןפרַאד לָאז יז סָאװ
 ןטריזינַאגרָא ןַא ןופ ןטשער עטצעל יד ןרָאװעג טרידיווקיל ןענעז
 טיג ןיוש זיא "קורבסניא,; ךיוא רעבָא ,(דנַאלשטייד ןיא ןבעל ןשידיי
 ךָאד זיא ךיירטסע לייו ,ןשינעפרעדַאב ערעזדנוא רַאפ טוג ןעװעג
 רימ ןגעלפ רעבירעד ."ךייר ןקירָאי-טנזיױט, ןופ לייט ַא ןעוועג ןיוש
 ןשיליוּפ ןיא ןעמוקַאב ןבָאה רימ סָאװ ,סעיינ יד ?ןטײרּפשרעדנַאנופ;
 ןוא ,עּפָארײא ןיא רעטרע ענעדיישרַאפ רעביא ,םוירעטסינימ-ןרעסיוא

 סָאװ-רָאנ זיא סָאװ ,רעדנזייר ַא!) תורוקמ ענעדיישרַאפ ןביירשוצ יז
 ןעמ סָאװ ,ןילרעב ןיא טנעדנָאּפסערָאק ַא; רעדָא "?...ןופ ןעמוקעג
 ךיוא ןבָאה עשרַאװ יװ יױזַא .(.לג.ד.א "ןעמָאנ ןייז ןגָאזסױא טינ רָאט
 .סעיליפ-א"טי ערעדנַא ןָאטעג

 יד ןופ ןקורדנייא ערָאלק טצירקעגנייא ךיז ןבָאה ןורכז ןיימ ןיא
 בילוצ רעבָא ,תועט ַא ךיא בָאה רשפא .ץַאלַאּפ-לירב ןיא ןכוזַאב עקיזָאד
 המשנ יד ?ןטלָאּפשעצ, זיא'ס טייוו יו ,טסּוװעג בָאה ךיא סָאװ םעד
 וצ גנואיצַאב רעיײז ןיא םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןופ ןשטנעמ יד ןופ
 ענעדיישרַאפ ןופ גנוקריוו יד טליפעגסיורַא ךיא בָאה ,דנַאלשטייד
 וצ לַאירעטַאמ ןבעגרעביא יװ ןינע םעניילק ַאזַא ןיא וליּפַא ןקורד
 ,ןטיבעג עשהבורק ןוא) דנַאלשטייד ןיא ןדיי יד ןופ בצמ ןגעוו א"טי
 -רַאב ןגעק םינמיס-טסעטָארּפ ןופ גנוקירדרעטנוא ,םינינע ?עשירַא; יו
 רעטלמַאזעגנָא רעד ןופ ךמס ןפיוא .(עכעלנע ןוא םישזער ןשירַאב
 ַא זַא ,לשמל ,ןייז וצ רעשמ טנורג א טַאהעג ךיא בָאה גנורַאפרעד
 ךיא טלָאװ ,'א ןטמַאַאב ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ סעיינ עסיוועג
 טָאה 'א רעטמַאַאב רעד זַא רעדָא ,'ב ןטמַאַאב ןופ ןעמוקַאב טינ רעכיז
 טלקַאװעג ךיז רע טלָאװ רעירפ ךָאװ ַא רעבָא ,טנייה ןבעגעג רימ יז
 ױזַא ךָאנ רעבָא ,ןטייקיניילק ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןענעז סָאד .ןָאט וצ סָאד
 עטמַאַאב יד זַא ,םשור רעד קרַאטש רימ ייב ץלַא ךָאנ זיא ןרָאי ליפ
 עכלעוו טימ ןשטנעמ יד ןוא ,םייהעג גנערטש ןעוועג ןענעז ןכַאז יד)
 ןיא םוטנטמַאַאב ןרעכעה ןופ ןעוועג עלַא ןענעז ןפָארטעג ךיז ןבָאה רימ
 טנעקעג טָאה סָאװ ,קורד ַא רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה (םוירעטסינימ
 -ןרעסיוא רעװעשרַאװ רעד ןופ טײקידלקַאװ יד -- טנורג ןייא רָאנ ןבָאה
 לפיוו ףיוא ,ןייג ףרַאד יז טייוו יוװ טסּוװעג טינ טָאה עכלעוו ,קיטילָאּפ

 ראב הירא

 רעכלעוו ,דנַאלשטייד טימ ךוסכס ןייא ,ריא ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג זיא סָאד
 1939 ץרעמ ןיא .רעמ ןוא רעמ ץלַא טפרַאשרַאפ ךיז גָאט ןדעי טימ טָאה
 ןענעז ןַאד רעבָא ,טנָאירָאה ןפיוא המחלמ יד ןעזעג ןיוש ןעמ טָאה
 תעב .א"טי רַאפ סעיינ קינייוו רעייז ןעוועג ץַאלַאּפ-לירב ןיא ךיוא ןיוש
 יד טימ ןפָארטעג טינ ךיוא טרָאד ךיז רימ ןבָאה ןכוזַאב עקיזָאד יד
 טעברַאעג ןַאד ךָאנ ןבָאה סָאװ ,(םידמושמ רעדָא) ןדיי יירד רעדָא ייווצ
 זיא (דמושמ ןײק טינ) ייז ןופ רענייא .םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןיא
 טעברַא ןייז ןופ טנעקעג רעירפ םיא ןבָאה רימ סָאװ ,לעקנערפ ןעוועג
 רעבָא ,(גנורעלקפיוא ןוא) עיצַאמרָאפניא רַאפ גנולײטּפָא רעד ןיא
 רעדנַא ןַא ןיא טעברַאעג ןיוש רע טָאה הפוקת רעטלדנַאהַאב רעד ןיא
 ןוא ,ויכרַא ןופ טנעמַאטרַאּפעד ןשירָאטסיה ןיא ךיז טכוד ,גנולײטּפָא
 לעקנערפ .לַאירעטַאמ ןעלעוטקַא טימ ןָאט וצ טַאהעג טינ ןיוש טָאה רע
 ,גנוריגער רעד ןיא עטמַאַאב עשידיי עטצעל יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 ןענעז עלַא טעמכ רעבָא ,ךיירלָאצ ןעועג טינ ייז ןענעז לָאמנייק סָאװ
 תעב עיניל רעשידיי-יטנַא רעטפרַאשרַאפ רעד ןופ תונברק ןלַאפעג ייז
 .םישרוי סיקסדוסליּפ ןופ טפַאשרעה רעד

 ענליוו ןיא גָאליּפע
 .עשרַאװ ןיא א"טי לטיּפַאק ןופ ףוס םוצ ןעגנַאגרעד ןיב ךיא

 ןטרעפ םעד ןעגנוטייצ יד וצ קעװַא זיא ןיטעלויב רעטצעל רעזדנוא
 --שרַאװ ןיא ןוא ,המחלמ רעד ןופ גָאט ןטרעפ ןיא ,1929 רעבמעטּפעס
 -וצ .ןעגנורידרַאבמָאב-טפול עכעלרעהפיואמוא ןופ גָאט רעטרעפ רעד
 יד ןיא סעינ ערעזדנוא ןופ עקינייא ןעזעג ךָאנ רימ ןבָאה סנגרָאמ
 ,סעזָאמ --- טפניפ-עבלַאז ןסעזעג רימ ןענעז טנויָא ןיא ןוא ,ןעגנוטייצ
 -- ךיא ןוא ןַאמרעב ,רעדניק עניילק ייווצ ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ
 טינ ףיוא עשרַאװ ןזָאלרַאפ ןבָאה רימ ןכלעוו טימ ,גוצ-עיצַאוקַאװע ןיא
 גָאליּפע ריא טַאהעג ךָאנ טָאה א"טי רעװעשרַאװ רעבָא .ךיז ןרעקוצקירוצ
 םישדח ייווצ ייברַאפ ןענעז ענליוו ןוא עשרַאװ ןשיוװצ ןוא ,ענליוו ןיא
 עקיזָאד יד ןיא טריסַאּפ טָאה'ס סָאװ סָאד .טפַאשרעה ןטרָאס יירד ןוא
 -רָאטשרַאפ רעד ךיוא יז ןשיװצ ,ערעדנַא ליפ טלייצרעד ןיוש ןבָאה ןכָאװ
 רַאפ סרעדנוזַאב סעּפע ןעוועג טינ ךיוא םעד ןיא זיא סע .סעזָאמ רענעב
 רעד וצ בורק ןופ געוו ןפיוא סָאװ ,סָאד רשפא ץוח ,אקווד א"טי
 ךיז רימ ןבָאה ,ןופצ ןיא ענליוו וצ זיב םורד ןיא ץענערג רעשינעמור
 טייטשרַאפ ,ןבילברַאפ זיא רעכלעוו ,ןַאמרעב רבח רעזדנוא טימ טנגעזעג
 טַײרפַאב ,טסּוװַאב יו ,טָאה סָאװ יד ,ײמרַא רעטיור רעד טימ .,ךיז
 -חרזמ ןופ םיחטש ענעזעוועג ,עניַארקוא-ברעמ ןוא דנַאלסורסייוװ-ברעמ
 .ןליוּפ

 עטשרע יד ,ןָאדנָאל ןיק ענליו ןופ עמַארגעלעט עטשרע יד
 -רופלַאב ןיא טקישעגסױרַא רימ ןבָאה ,עשרַאװ ןזָאלרַאפ ןבָאה רימ טניז
 רעניווטיל יד ןבָאה גָאט ןקיזָאד ןיא .1929 רעבמעווָאנ ןטייווצ םעד ,גָאט
 ןופ ךמס ןפיוא טָאטשטּפױה עשירָאטסיה רעייז עװקסָאמ ןופ ןעמוקַאב
 ןכָאװ יירד ַא טימ ןבָאה ייז סָאװ ,?ףליה רעקיטייזנגעק, ןגעוו םכסה ַא
 עטשרע יד רָאנ יו ןוא .ןטעיוװָאס יד טימ ןבירשעגרעטנוא רעירפ
 ַא ןעועג ןיוש זיא ,ענליוו ןייק ןײירַא ןענעז ןטנַאיצילָאּפ עשיווטיל



 (א"טי) רוטנעגַא ןפַארגעלעט עשידיי יד

 ,רעזײה עשידיי ןיא ןביוש טקַאהעגסיוא טָאה'מ ,ןדיי ףיוא םָארגָאּפ
 .ןרָאװעג ןגָאלשעצ ןענעז ןדיי ליפ ןוא ,ןעמָארק עשידיי טריבַארעצ
 עמַארגעלעט עטשרע רעזדנוא ענליוו ןופ סױרַא זיא םָארגָאּפ ןקיזָאד ןגעוו
 יד טכַאמעג טינ ןבָאה םָארגָאּפ ןקיזָאד םעד ,בגא) .רעטנעצ-א"'טי םוצ
 רעד ןיא טיהרעדנימ עקיטשינ ַא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעניווטיל

 ,ןקַאלָאּפ רָאנ ,טָאטשטּפױוה עשירָאטסיה רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,טָאטש

 זַא ,ןעוועג זיא רעזייה עשידיי ןיא רעקַאה-ןביוש יד ןופ הנעט יד ןוא

 ןעמונעגפיוא ןבָאה -- םיבר ןושלב ,ןדיי ייד ,ךיז טיײטשרַאפ -= ןדִיי יד
 ,םישעמ ערעייז טימ ןזיוורעד ןוא ,סמערָא ענעפָא טימ ײמרַא עטיור יד

 עשידיי טרעדנוה עכעלטע יבגל .טכַאמ עשיטעיווָאס ַא ןליװ יז זַא
 ,ןענעז ןדיי רעבָא ,קיטכיר ןעוװעג ,תמא ןַא סָאװ ,סָאד זיא םירוחב

 רענייא ךעלטרָאװטנַארַאפ דימת ,םייוג יד ןופ ןגיוא יד ןיא ,טסּוװַאב יו
 .ןרעדנַא ןרַאפ

 טפלעה רעד זיב טעברַא טימ טנעה עלופ טַאהעג רימ ןבָאה ןַאד טניז
 ןעגנורעדנַאװ רַאפ רעטנעצ ַא ןעוועג ענליוו זיא טייצ עצנַאג יד .1940 ןופ
 ,ערעטייוו סָאװטע ןוא עטנעָאנ ןצענערג ,ןצענערג ינימ ריפ-יירד רעביא
 -עיוװָאס-שיװטיל ,סעיצַאּפוקָא עשיטעיווָאס ןוא עשטייד ןופ ןצענערג
 ץענערג עטלַא ןַא ךיוא ןוא ,ןצענערג עקידנופצ עטלַא ,ןצענערג עשיט
 -כיוו ןעוועג זיא טקנוּפדנַאטש רעזדנוא ןופ .עטיל ןוא דנַאלשטייד ןשיװצ
 ןענעז ריא ןופ ןוא ןעמוקעג ןענעז ענליוו ןייק סָאװ ,טקַאפ רעד קיט
 סָאװ ןליױּפ ןופ יצ ,םיטילּפ עשידיי רעטנזיוט ,ןעגנַאגעגכרוד ןוא סױרַא
 ןטיבעג עשיליוּפ יד ןופ יצ ,דנַאלשטייד ךרוד ןרָאװעג טריּפוקָא זיא
 םכסה ןטיול) טנעה עשיטעיווָאס ןיא ןענופעג טציא ךיז ןבָאה סָאװ
 טסוגױא ןט-23 ןופ ,ּפָארטנעביר---וָאטָאלָאמ רעדָא ,ןילַאטס---רעלטיה
 ַא ,םכסה םעד וצ לָאקָאטָארּפ ןעמייהעג ןטיול -- רעיונעג ןוא ,9
 ןרָאװעג טנַאקַאב זיא טלַאהניא ןוא םויק םצע ןייז ןגעוו סָאװ לָאקָאטָארּפ
 יד ןופ טנכייצרַאפ רימ ןבָאה גָאט ןדעי טעמכ .(רעטעּפש ןרָאי טימ
 ןרָאפקעװַא רעדָא ,ןרָאפקעװַא ןוא ןעמוק ןגעלפ סָאװ םיטילּפ עשידיי
 ןגעוו ןלייצרעד טנָאקעג זדנוא ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ,ןעמוקקירוצ ןוא
 יד ךרוד טריּפוקָא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטיבעג יד ןיא ןדיי יד ןופ בצמ
 ןדיי ףיוא תופידר ןגעוו :עװקסָאמ ןוא ןילרעב עטעדניירפַאב טלָאמעד
 םתס ןגעוו ןוא ,ןקערשוצּפָא ףיוא ןעגנוסישרעד ןגעוו ,ןטסערַא ןוא
 םיטילּפ ןגעוו : ןטַארנעדוי עטשרע ןוא סָאטעג עטשרע יד ןגעוו ; תוגירה
 יז טָאה ײמרַא עטיור יד סָאװ ,םיחטש-עיצַאּפוקֶא עשטייד יד ןופ
 יז יז טָאה טרָאד ןוא ָאד ןוא ,םוחת ריא ןיא ןײגוצניירַא טביולרעד
 םיטילּפ ןגעוו ןוא ,טײקמערַאװ רעכעלשטנעמ טימ ןעמונעגפיוא וליפַא
 ןגעו :ןשטיד יד וצ טקישעגקירוצ ייז טָאה ײמרַא עטיור יד סָאװ
 ןגעו :ןצענערג עינ יד ןופ ןטייז עדיב ןופ ןדיי ןופ ןטסערַא
 טרירטסיגער ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןענָאיַאר עשיטעיווָאס ןיא םיטילּפ עשידיי
 ךיז ןרעקוצקירוצ ףיוא סעיסימָאק עשטייד-שיטעיווָאס עטשימעג יד ןיא
 ןגעוו ךיוא ;ןשטייד יד ךרוד טריּפוקֶא ןעװעג זיא סָאװ ,ןלױּפ ןייק
 רעדָא רעטרעדנוה ןופ דנַאלסור ףיט ןיא ןעגנוקישרַאפ עטשרע יד
 ,ןעיושזרוב ןעוועג ןענעז ייז לייוו ,רעניווונייא ןוא םיטילּפ ,ןדיי רעטנזיוט
 ןענעז סָאװ עטריטסערַא ןופ ןּפורג ,םיאנוש-סקלָאפ םתס ןוא ןטסישַאּפ

 ַאפ ןענָאגַאװ עטריבמָאלּפרַאפ ןיא םיקחרמ יד ןיא ןרָאװעג טקישעג
 2 תעב סָאװ ןכַאז עקינעי יד ןופ ליפ ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,תומהב
 ןוא טלּפענרַאפ ןעוװעג ךָאנ ייז ןגעוו תועידי יד ןענעז טריסַאּפ ןבָאה
 קעדטנַא זיא רעטעּפש ןרָאי טשרע ןוא ,ךעלדנעטשרַאפמוא לָאמטּפָא
 ןוא עטכישעג עשידיי ןעוועג זיא סָאד .טיײדַאב רעתמא רעייז ןרָאװעג
 יז יװ ,עטכישעג ,"טכָאקעג; ךיז טָאה יז תעב שממ ,ןעשעג םצע ריא
 עקירעה ועג ןָא ןוא טריוורַאפ לָאמטּפָא ,ןטסילַאנרושז ךרוד ןבירשעג טרעוו
 ןבירשעג זיא יז יװ יױזַא ,עטכישעג רענעי ןופ ךס ַא .סעיצרָאּפָארּפ
 א"טי סָאװ ,סעמַארגעלעט יד ןיא ךיז טניפעג ,"טייהרעסייה, ןרָאװעג
 ךמס ןפיוא ענליו ןופ טקישעג טָאה (עשרַאװ רענעזעוועג רעד ןוכ)
 -תודע עקיזָאד יד ןופ לייט ַא ,בגא) .םיטילּפ עשידִיי ןופ תודע-תיבג ןופ
 -גסיוו רעשידִיי רעד .,ָא'װי םוצ רעבירַא ךיוא ןענעז ןעגנונעכייצרַאפ
 בָאה ָא'וװי ןרַאפ ייז ןופ עסיוועג :ענליװ ןיא טוטיטסניא רעכעלטּפַאש
 -עג ןעמונעגפיוא ןענעז תודע-תיבג ערעדנַא ,טנכייצרַאפ ןײלַא ךיא
 יד יצ טינ סייו ךיא ןוא ,טוטיטסניא ןופ רעטעברַאטימ יד ךרוד ןרָאװ
 רעד ןיא ןבָארגַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןוויכרַא יד ןיא ךיז ןעניפעג ןכַאז

 רעד רעדָא ,המחלמ רעד ךָאנ ןרָאװעג ןבָארגעגסיױא ןענעז ןוא דרע
 (.ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא לַאירעטַאמ

 1940 ינוי בײהנָא זיב טרעיודעג טָאה ערעזדנוא טעברַא יד טָא
 ףוס ַא ךיוא ןבָאה עכלעוו ,ןשינעעשעג יד טקידנערַאפ יז ןבָאה'ס ןוא
 עטיל ןופ טײקיגנעהּפָאמוא רעקידנעּפישז לסיב ןטצעל םעד וצ טכַאמעג
 עשיווטיל סָאד .(טלעו רעד ןופ לייט םעד ןיא רעדנעל ערעדנַא ןוא)
 וצ -- עװקסָאמ טלײטעגטימ טָאה'ס יװ -- ןסָאלשַאב טָאה קלָאפ
 ,גנוריגער עיינ ַא ןלייוו טרָא ריא ףיוא ןוא גנוריגער עטלַא יד ןקיטיײזַאב
 טוט סָאװ ,טגָאזעג רעיונעג ,קלָאפ םעד תמאב טריטנעזערּפער סָאװ
 -עגסיוא טָאה קלָאפ עשיווטיל עבלעז סָאד ןוא .עװקסָאמ ןופ ןליוו םעד
 טייהרעמ ַא טימ -- עװקסָאמ טלייטעגטימ טָאה'ס יװ רעדיוו -- טלייוו
 -רַאּפ ַא -- טנעצָארּפ-ךעלטרעדנוה עכעלטע-עמָאק-קיצניײינ-ןוא-ןיינ ןופ
 םוצ השקב ַא ןקיש וצ ןסָאלשַאב קימיטשנייא טָאה סָאװ ,טנעמַאל
 ןקיליװַאב דסח ןייז ןיא לָאז רע ,דנַאברַאפנטַאר ןופ טעיוװָאס ןטסכעה
 -גטַאר ןופ ןקילבוּפער-רעטסעװש עקירעביא יד וצ עטיל ןסילשוצנָא
 ןעמַאזוצ ןטעבעג טייצ רעבלעז רעד וצ ןבָאה סע סָאװ ,ךַאז ַא) דנַאברַאפ
 עכעלנע -- עװקסָאמ טלײטעגטימ טָאה סָאד ךיוא ןוא -- עטיל טימ
 ,ןבעגוצוצ קיטיונ טינ זיא'ס .(דנַאלטסע ןוא דנַאלטעל ןיא ןטנעמַאלרַאּפ
 ױזַא ,עטיל ןופ השקב יד ןעמוקעגכָאנ זיא טעיווָאס רעטסכעה רעד זַא
 ןיא טלדנַאװרַאפ דנַאל ןייז ךיז טָאה קלָאפ ןשיוװטיל ןופ ןליוו ןטיול זַא
 רעדָא) ןסולשַאב עקיזָאד יד ןופ םענייא ברע .קילבוּפער רעשיטעיוװָאס ַא
 רענליוו ןופ הרוש עטצעל יד ןרָאװעג ןבירשעג ךיוא זיא (ןעגנומיטשּפָא
 ןופ גָאט ןסיוועג ַא ןוא ,א"טי רעװעשרַאװ רעקילָאמַא רעד ןופ גָאליּפע
 טנעה ענעגײא טימ ךיא בָאה 1940 ינוי טפלעה רעטשרע רעד
 עמַארגעלעט עטצעל יד טסָאּפיטּפױה רענליו רעד ףיוא ןבעגעגּפָא
 טרָאד ןבָאה ,ךיא ןוא ל"ז סעזָאמ לדנעמ ,עדייב רימ סָאװ ,ןָאדנָאל ןייק
 .ןבירשעגנָא

 1967 רעבַאטקַא ,ביבא-לת
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 ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ עשידיי

 *ןברוח םוצ זיב ןלױּפ זיא

 עשרַאװ

 דעומ-להא
 ונלהא
 גנאגפיוא
 רעמאה רעזדנוא
 גָאט רעזנוא
 ןעבעל רעזנוא
 סערּפסקע רעזנוא
 טייהיירפ רעזנוא
 טייצ רעזנוא
 עמיטש רעזנוא
 טאלבנעכָאװ סעשידיא
 ךָאװ עטרירטסוליא
 ףמאק ןיא
 גנינפָאה רעזניא
 גנוטייצ-רעטעברא
 עמיטש-רעטעברַא גנויירפַאב
 ךרדב
 *לארשי תדוגא יריעצ , לש ןיטלויב
 טלעוו רעכיב
 סעיינ רעכיב
 דנאל עשידיא סָאד
 קלָאפ עשידיא סָאד
 טאלבגָאט עשידּוי סָאד
 ןעבעל עשידוי סָאד

 דניק סָאד
 ניק עזָאלצּוש סָאד
 ונלגד
 עי גיב יד

 טאט יד
 עמיטש עשידוי יד
 לוש עיינ יד
 עכָאּפע יד
 טנגוי עיירפ יד
 גנוגעוואב עוויטארעּפָאָאק יד
 טלעוו-רעדניק יד
 עמיטש םיטחוש יד
 רעפָאלב רעד
 תמא רעד
 רָאטקָאד רעד
 רָאטקָאדי-זיוה רעד
 רעטעברא רעקורד רעד
 געו רעד
 רעזייווגעוו רעד
 טריוודנאל רעשידיי רעד
 טנעמָאמ רעד
 רעקרעוודנאה רעשיטסילאיצָאס רעד
 קנַאדעג רעשירַאטעלָארּפ רעד
 ונכרד

 גנוטייצ-רעקרעוודנאה
 טאלבסלדנאה

 ברע ןלױּפ ןיא ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ המישר יד *

 יִז ףרַאד ןעמ ןוא תורוקמ ענעדישרַאפ ןופ ןרָאװעג ןעמונעג זיא ןברוח םעד

 .עקיטליגדנע-טשינ ַא רַאפ ןטכַארטַאב

 1938 רעגינעטנקפ ןפ-וו םעד ק

 קי =

 ככאנראל הצס-1ס אפ 2 (36)

 א ףאב

 ןלױּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי

 שיק יה

 ושארגב 2 () זײרּפ

 "יטראב-דעטעברא .טס'לאיבצאש .די" רעד זומ ןאגרַאילארטנעצ

 ןו'צ -י"ל עו פ שאמ
 = א אבא
 -?באטקא ןט.19 ,עשדאח

 טלעוו סלעדנאה
 רבחה
 טנייה
 סעיינ עגיטנייה
 ףליה
 ךירדמה
 להנמה
 ינויצה רעונה
 דיתעה
 ריעצה רמושה
 רוטארעטיל ראפ טפירשנכָאװ
 סערּפסקע רעוואשראוו
 ָאידאר רעוואשראוו
 ןטפירש רעוועשראוו
 רוטלוק ןוא טלעוו
 סערּפסקע טלעוו
 לעגיּפש טלעוו

 תועידייזַאט
 תועידי
 תוברת לש יזכרמה דעוה תועידי
 י"א ןדנטעברא ןופ תועידי
 רעטעלביטנגוי
 רעקעוו-טנגוי
 טייהיירפ-טנגוי
 ןטפערקיטנגוי
 רעטאעט שידיי
 טנגוי רעטעברא עשידיי
 עמיטש רעטעברא עשידיי
 טלעוו עשידיי
 עיגָאלָאליפ עשידיי
 ערטסאלאכ
 ןבעל ןוא דנאל
 תובהל
 רעטעלב עשירארעטיל

 אט ןלידמב יא .ה.ם+צ ט'מטכיב

 ענובירט עשירארעטיל

 סעיינ עטצעל

 הנס

 ןטק םלוע
 ןטק ןותיע
 גנוטַײצ-טרָאּפס

 קלָאפ
 טרַאװסקלָאפ
 גנוטייצסקלָאפ
 סיורָאפ

 קלָאפ ןראפ
 טלעוו-םליפ

 דניירפ

 טנגוי עיירפ

 ןטפירש עיירפ

 רעטצלב עשיטסינויצ
 טפירשנעכָאװ עשיטסינויצ

 םירירפצ

 ָאידאר ,רעטאעט ,ָאניק

 גנוטייצסקלָאפ עניילק
 לארשיל תמייק ןרק
 ןבעל ןוא לוש
 םימוחת

 יח-לת

 2600 24ע600טט66

 (6226184 21104צס0
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 1252 4105 1016020עמצ
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 זאסיטג 2

 ואסשע (5
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 ןליופ ןיא ןעגנוטיײצ עשידיי

 םמוהיה םססנזסואמ :1/5:670ח8 ש/028/060/

 ױי | ףז

 טי רשנענאוו
 ןעליובריאיעיצאוי גַאגרא רעשיטסינויצ רעד ןוצ ןאגרַא

 1934 ץרעמ ןעסיפ םצד ,אפרַאר

 שטיװָאנַארַאב
 רעזייווגעוו רעשטיווָאנאראב

 יקסַאלדָאּפ-עלַאיב

 ןבעל רעשאלדָאּפ

 קָאטסילַאיב

 געוו רעזנוא
 ןעבעל רעזנוא
 ףַארגעלעט רעקָאטסילַאיב
 ןבעל עיינ סאד
 רעקעוו רעקָאטסילַאיב רעד
 טריווזיוה רעד
 רעירּוק רעשידיי
 דניק ןשידיי ןרַאפ

 קסלעיב
 טַאלבסקלָאפ עשידיי סָאד
 טפירשנכָאװ רעשיטַארקַאמעד רעשידיי

 ןידנעב

 גנוטייצ רעיבמעלגַאז

 קסירב

 בכוכ-ןב
 טַאלבנכָאװ רעקסירב
 טַאלבנכַאװ רעסעילַאּפ
 גָאט רעסעילָאּפ
 עמיטש רעסעילַאּפ

 יי רעטייווצ

 עװעיַארג
 שדחה שרדמה תיב

 ענדָארג

 טרָאװ רעזנוא
 ןבעל רעזנוא
 טנעמָאמ רענדָארג
 גנוטייצ רענדָארג
 עמיטש רענדָארג
 רעציזאבזיוה רעד

 קסיווָאקלָאװ
 ןבעל רעקסיװָאקלָאװ
 עמיטש רעקסיוװָאקלָאװ

 עגליוו

 רעירוק טנוװָא
 עמיטש רעזנוא
 םילג
 ךעלעמייב עקנינירג
 טרָאװ סָאד
 טלעוו עשידיי יד
 טייצ יד
 רחוס רעשידיי רעד
 גָאט רענליוו
 ןבעל רענליוו
 סערּפסקע רענליוו
 ַאידַאר רענליוו

 אוויי ןופ תועידי
 טנוזעג סקלָאפ
 סעִיינ-.ן.ע.ּפ
 קנַאדעג רעיירפ
 טייצ

 שזעימישזדָאלװ
 ןבעל רעזנוא

 שטשָאמַאז
 טסייג רעזנוא

 עמיטש רעשטטשָאמאז

 םלעכ
 עמיטש רעמלעכ

 וװָאנרַאט
 דע9ס4תמוצ 2ץס0סיעפ1

 ווָאװל

 טרָאװ סָאד
 עמיטש רעטעברַא יד
 ןלטב רעד
 הכאלמ-לעב רעד
 ץל רעד
 (טַאלבגָאט רעגרעבמעל) ןעגרָאמ רעד
 רעלדנעהניילק רעד
 ריעצה
 הנבי
 רעטעלב עשידיי
 טַאלבנכָאװ רעגרעבמעל
 ןעגרָאמ

 "= .1טעוופעש טי

 2 ןוא קלָאּפ
 הווהא יסרט גוק

 סיט(
 ת1269126 5002602מ
 12610ת1
 ךנעטטמה 510015סע2

 ןילבול
 טַאלבגַאט רענילבול

 שזדָאל

 יובפיוא
 םוקפיוא
 טפַארקביירט רעזנוא
 לַאנרושז-ייבקעי-תיב , רעטרירטסוליא
 גנוטייצ רעטעברַא
 הינודרוג
 םותי רעד
 רעקנעדיירפ רעד
 ןטרָאגרעדניק רעד
 םדקה
 טַאלבעגַאט רעזדַאל
 ָאידַאר רעזדָאל
 רעטעברַא רעשזדַאל
 גנוטייצ-סלעדנַאה רעשזדָאל
 רעקעװ רעשזדָאל
 רָאטַאמרָאפניא רעשידוי רעשזדָאל
 טאלבסקלָאפ רעַײנ
 דנאל ןוא קלָאפ

142526- 6 
 סמניאס

 עשזמָאל
 עמיטש רעשזמָאל

 149 3/4 4136) :א7= דסמ+
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 ךצ דצ0ססאוא. 086/* ןטט0פאא טאטאה א {240א812 אש טעאטער

 קצול

 ןילהָאװ
 קנַאדעג רענילהָאװ

 ווָאקול

 טרָאװ רעוװָאקול

 שטירזעמ

 עיצַאמרָאפניא רעטעברַא רעשטירזעמ
 ענובירט רעשטירזעמ
 טַאלבנכָאװ רעשטירזעמ

 עווַאלמ

 ןבעל רעװַאלמ

 ווָאװַאלסינַאטס

 ןעגרָאמ רעד

 .רג 10 ו"רפ

 : ףףןאטטא, 25 צאסנחֹוג 95 ;אאסי

 םינָאלס
 עמיטש רעזנוא
 טרָאװ רעמינָאלס

 וװָאקרטָאיּפ
 גנוטייצ רעזנוא

 ןבעל עשידיי סָאד

 רעקעוו רעוװָאקרטָאיּפ

 קסניּפ
 ךָאװ רעקסניפ
 טרָאװ רעקסניּפ
 עמיטש רעקסניּפ

 וװָאכָאטסנעשט

 געוו רעזנוא
 סערּפסקע רעװָאכָאטסנעשט רעזנוא
 גנוטייצ רעטעברַא
 װָאכָאטסנעשט ןיא ןבעל סאד
 טייצ יד

 גנוטייצ רעװָאכָאטסנעשט

 ןתש ןוס (600ת6װ ןפ (נ6י רב 26 6 3 צסרירססוזיא
 55 טי ידי ייד : "יריגצת:צוכחה-טייהיירפ, ךרוד 43 גס ןרא

 .םמוא ז-נושישר .טו1555 וו

 ןלױּפ ןיא ןעגנוטײיצ עשידיי

 ןשָארג ---- שארג1סזי רב 3 12

 ר ההם א, בי מעט עי

 שילַאק

 ןבעל רעשילַאק

 לעװָאק
 ןעבעל רעזנוא

 עמיטש רעלווָאק

 ןירבָאק
 טַאלבנכָאװ רענירבָאק

 ײמָאלָאק
 טרָאוװ רעזנוא

 קסנָאק
 גנוטייצ רעקסניוק

 עקָארק
 הרות להוא
 געוו רעשידוי רעזנוא
 תירב ינב
 טרָאװ שידיי סָאד
 טייצ עַײנ יד

 וראוו רעמצברא
 נטורי עדה .?פראו עצא-ססיתימדא ןוצ גיִצקַוחר ןיֿפ סקרוׁש

 געוו רעשידיי רעד
 רעונה

 1מט211424 2:ע00+61
 ואסואע 216ממ18
 דיזעטטמ2 142/040684

 םָאדַאר
 ןבעל רעצלעקי-רעמָאדאר

 ענווָאר
 ףליה רעזנוא
 ךָאװ רענילהָאװ
 ןבעל רענילהָאװ
 סעיינ רענילהַָאװ
 גנוטייצ רענילהָאװ
 עמיטש רענילהַאװ
 ךָאװ עשידוי

 עשייר
 גנוטייצסקלָאפ עיינ

 ץעלדעש
 געוו רעזנוא
 טַאלבנכָאװ רעצעלדעש



 דנַאלסור
 עטיל

 דנַאלטעל
 דנַאלשטייד

 ךיירטסע
 עיקַאװָאלסַאכעשט

 ןרַאגנוא
 דנַאלסור-ןטַאּפרַאק

 עינעמור
 עיװַאלסָאגוי

 ךיירקנַארפ
 עיגלעב
 דנַאלָאה

 עיװַאנידנַאקס
 עילַאטיא

 דנַאלנכירג
 עיראגלוב

 אאאיר



 לה
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 יקצולס הדוהי

 עסערּפ עשידיי יד זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב

 ןעוועג -- שיסור ןוא שיערבעה ,שידיי ןיא -- דנַאלסור ןיא

 ןרַאי-המחלמ עטשרע יד ןיא ךיוא .עטגייווצרַאּפ ַא רעייז

 1915 ילוי ןט5 םעד .גנובעלפיוא עסיוועג ַא ןעוועג זיא

 תיב-ףלא ןשידיי ןטימ ןעגנוטייצ ןקורד וצ ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא

 ןרָאװעג טביולרעד זיא 1916 ףוס .טיבעג ןקיטנָארפייב ןצנַאג ןפיוא

 ,"םעה,, גנוטייצ עשיערבעה יד גרוברעטעּפ ןיא ןבעגוצסיורַא

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ."ןבעל רעזדנוא,, --- סעדָא ןיא ןוא

 ."טוּפ יװַאנ,, ,"דָאכסָאװ יװָאנ, ,"טעיװסזַאר , ןענישרעד ןענעז

 ןרַאװעג טביולרעד זיא עיצולָאװער-רַאורבעפ רעד ךָאנ

 יַאמ ןיא .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןעניישרעד עיירפ סָאד

 ."טַאלבגַאט,, עשיטסינויצ סָאד ןעניישרעד ןבױהעגנַא דַארגָארטעּפ ןיא טָאה

 ,(קסנימ) יידוי רעד , ,(וועיק) "ףַארגעלעט,, : ןענישרעד ךיוא ןענעז סע

 עכעלגעט ייווצ ןבעגעגסױרַא טָאה 'ידנוב , .(סעדָא) "ןבעל רעזנוא,,

 .(וועיק) "גנוטייצ-סקלַאפ , ןוא (קסנימ) "רעקעוו רעד , : ןעגנוטייצ

 םעד ץוחַא."טייצ עיינ,, ןבעגעגסיורַא ןבַאה "עטקיניײארַאּפ , יד

 עיצולָאװער-רעבָאטקַא רעד ךָאנ .רעטעלבנכָאװ ךס ַא סױרַא ןענעז

 סעצָארּפ-עיצַאדיוװקיל רעלענש ַא ןביוהעגנָא ךיז טַאה

 : עװקסַאמ ןיא -- ןענישרעד ןַאד ןענעז סע .עסערּפ רעשידיי רעיירפ רעד ןופ

 קסנימ ןיא ; "ןרעטש רעד ,, רעטעּפש ןוא "ןָאפ עשיטסינומָאק ,

 : עניַארקוא ןיא ; ?טיײהרַאװ , טַאלבנכָאװ סָאד ןוא "סעמע ,

 עיצַאּפוקַא רעטייווצ רעד ךָאנ ."רבַאיטקָא ,, רעטעּפש ןוא "רעקעוו רעד,

 טרידיווקיל זיא דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןטיבעג-ברעמ יד ןופ

 רָאי ַא ךָאנ טשרע ןוא עסערּפ עשידיי-שיטעיווָאס יד ןרָאװעג

 ,"טייקיניײא ,, ןעניישרעד ןביוהעגנָא וועשיביוק ןיא טָאה

 -- 1943 רָאי ןזיב עװגסָאמ ןיא סױרַא רעטעּפש זיא עכלעוו

 רעשידיי רעד ןופ עיצַאדיוװקיל יד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא'ס ןעוו

 ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא סרעפַאש עריא ןוא רוטלוק

 1948--1914 ןרַאי יד ןיא דנַאלסור זיא עסערּפ עשידיי יד

 ןַאמניילק השמ
 רעשיטסינויצ רעד ןופ רָאטקַאדער

 ןופ זיא סָאװ ,"םעה , גנוטייצ
 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טַאלבנכַאװ ַא

 גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןיא

 דנַאלסור ןיא עסערּפ עשידיי יד זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע
 ןעגנַאגרעד :שיסור ןוא שידיי ,תירבע -- ןכַארּפש עריא עלַא ןיא

 טײקליבַאטס ןופ דמעמ ַא וצ ןעגנַאגרעד טינ זיא עסערּפ עשילױּפ-שידיי יד }

 ןבָאה סָאװו ןדיי לָאצ יד .עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ םימוחת יד ןיא

 ,יקצַאש .י עז) .טנזיוט 230 ךרעב םומיסקַאמ ןעוועג זיא שילוּפ טדערעג

 רעיײז ןיא .(716 'ז ,1946 קרַאי-ינ ,"ןליוּפ ןיא ןדיי, גנולמַאז רעד ןיא

 ןַא סָאװ .ןטנַאלימיסַא עמערטסקע ןעװעג סָאד ןענעז טייהרעמ רעטסערג

 -שידיי ַא ןבעגוצסיורַא ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג 1912 רָאי ןיא זיא תמא

 ,ןָאסלעדנעמ ווַאלסינַאטס ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,גנוטיײצגָאט עשיליוּפ

 טלעטשעגּפָא טָאה גנוטייצ יד רעבָא ,"יננעיזדָאצ דנָאלגעשּפ , ןעמָאנ ןטימ

 -טלצוו רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ רַאטקַאדער ןופ טיוט ןטימ ןעניישרעד ריא

 ךיוא יו ,205 'ז ,1953 "השרַאו ידוהי תודלות,, ןָאסניוװעל .א עז) המחלמ

 .(511 יז ,1952 'א דנַאב ,"עשרַאװ , ךוב ןיא קַאלשנעּפַא .ּפ
233 
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 קידנטײדַאב ןענעז 1905 טניז .העּפשה ןוא סקּוװ ריא ןופ טקנוּפכױה םוצ
 גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ יד ןרָאװעג טרעטכיילרַאפ
 ןעמיקַאב וצ ןעוועג רעוװש טינ זיא סע .דנַאלסור ןיא עסערּפ רעד ןופ
 ןרָאװעג טפַאשעגּפָא זיא סע .גנוטייצ ַא ןבעגסױרַא ףיוא שינעביולרעד ַא

 טָאה טסניד-םייהעג רעשיטילָאּפ רעד םגה ןוא ,רוזנעצ עוויטנעווערּפ

 ןפורעג טָאה ,ןביירש ןעגנוטייצ יד סָאװ םעד ףיוא ןבעגעג גנוטכַא טוג

 סָאװ ,גנוטייצ עדעי ןסָאלשעג וליפא ןוא טסנקעג טָאה ,טכירעג ַא וצ
 ןבעגעג ךָאד זיא -- םישזער םעד ןריקיטירק םייב טייוו וצ קעװַא זיא
 זעלדנַאהַאב וצ ,ןרימרָאפניא וצ דלעפ טיירב ַא עסערּפ רעד ןרָאװעג

 װָאנַאיורד רעטלַא

 ,"םלועה , ןופ רָאטקַאדער
 רעשיטסינויצ רעד ןופ עבַאגסיוא
 עיצַאזינַאגרָא-טלעוו

 ענייש יד ןעלקיװטנַא וצ ןוא ןבעל ןופ ןעגנוניישרעד ענעדישרַאפ יד
 .רוטַארעטיל

 רעד ןופ חטש ןפיוא טניוװעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןָאילימ סקעז יד
 ןשידיי ןיא טייהרעמ רעקידנרידיצעד רעייז ןיא ,עירעּפמיא רעשיסור
 טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה -- גערב ןקידברעמ ריא ףיוא ,בשומה םוחת
 חוכב ןעוועג זיא סָאװ ,.רענעייל ןופ להק ןקיברַאפליפ ןוא וסיורג ַא
 טָאה עסערּפ עשידיי יד .ץענ-סגנוטייצ עטגייווצרַאפ ַא ןטלַאהוצסיוא
 רעייז ןקרַאטש רַאפ ןוא ןדיי יד ןרידילָאסנָאק רַאפ רישכמ ַא יו טנידעג
 ןופ רעקלעפ עקירעביא יד ןשיוװצ קלָאפ סיורג ןייא ןענעז ייז זַא ,ליפעג
 ןוא עיצַאלימיסַא ןגעק ץוש ַא יװ טנידעג טָאה עסערּפ יד טָא .דנַאלסור
 עלַאנָאיצַאנ ַא יו ןריטסיזקע וצ ןדיי יד ןופ ןליו םעד טדימשעג טָאה
 .ךיז רַאפ טייהנייא

 זיא בייהנָא ריא סָאװ ,עסערּפ רעשיערבעה רעד ןופ העּפשה יד
 -רַאפ זיא :,"דיגמה, ןכעלטנכעוו ןופ ןעניישרעד ןטימ) ,1856 רָאי ןיא

 רעד ףיוא) ןסיירּפ ןיא ,קיל ןיא ןענישרעד תמא ןַא סָאװ זיא "דיגמה,
 ןטַײרּפשרַאפ ףיוא טמיטשַאב רקיעב ןעוועג זיא רעבָא ,(ץענערג רעשיסור
 .דנַאלסור ןופ ןדיי יד ןשיװצ ןפיוקרַאפ ןוא

 יקצולס הדוהי

 גנוריגער עשיסור יד טָאה 1902 ףוס יו םעד ךָאנ ןרָאװעג טרענעלק

 שידיי ןיא גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעגוצסיורַא שינעביולרעד ַא טלייטרעד

 ,ליכשמ ןרַאפ ןעוועג רקיעב זיא עסערּפ עשיערבעה יד ."דניירפ רעד;)

 טָאה ןוא ,הבישי א טקידנערַאפ טָאה סָאװ ,רענעייל-תירבע ןרַאפ
 גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד דצמ ףליה רעד ףיוא טציטשעג ליפ ךיז
 .זנַאלסור ןיא

 יד ןענַאטשעג זיא דנַאל ןיא ןעגנוטייצ-תירבע יד ןופ שארב
 ,1910 ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טיינַאב זיא עכלעוו ,"הריפצה, עכעלגעט
 זיא רָאטקַאדער-טּפױה ריא .טייצ רָאי ףניפ ךרעב ןופ הקספחה ַא ךָאנ
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ווָאלָאקָאס םוחנ ןעוועג
 ,שטיווָאנרעשט .ש ,םיובנעסינ .י ברה ,ןָאמשירפ דוד עיצקַאדער רעד ןיא

 .קנערפ .נ.ע ןוא ןַאמטפעה .י

 -נָאּפסערָאק ןוא סעמַארגעלעט ,ןשעּפעד טכַארבעג טָאה גנוטייצ יד
 רעשירַארעטיל רעד ןיא ןעועג זיא רעריא חוכ-רקיע רעד רעבָא ,ןצנעד
 "הריפצה, זיא המחלמ-טלעוו רעד ןופ ךורבסיוא םעד ברע .גנולײטּפָא
 +.דנַאלסור ץנַאג ןיא ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 15 ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ

 רעד רעטנוא ,+"ןמזה, 1915 לירּפַא זיב ןענישרעד זיא ענליוו ןיא
 טָאה סָאװ ,גנוטייצ עכעלגעט ַא ןעוועג זיא סָאד .ץכ צ"ב ןופ עיצקַאדער
 טײרּפשרַאפ זיא יז .טומ ןשיטסיצילבוּפ ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז
 זיא "הריפצה; וצ ץַאזנגעק ןיא .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 4 ןיא ןרָאװעג
 רָאנ ,גנוטייצ עשיטסינויצ ענעכָארּפשעגסױא ןייק ןעוועג טינ ?ןמזה;
 יד רַאפ ךיוא קורדסיוא ןַא ןטייז עריא ףיוא ןבעג וצ טימַאב ךיז טָאה
 .ןזירק עלַאנָאיצַאנ עשיטסינויצ-טינ ןופ ןעגנואיושנָא

 ןופ גנוטייצ יד ןעוועג זיא טַאלבנכָאװ ששיערבעה עלַארטנעצ סָאד
 ןענישרעד זיא סָאװ ,"םלועהא עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד
 .א .א ןופ עיצקַאדער רעשיטנַאדעּפ רעד רעטנוא *,סעדָא ןיא 1912 טניז
 גנולײטּפָא עשירַארעטיל עכייר ַא טַאהעג טָאה גנוטייצ יד .ווָאנַאורד
 ןשידיי ןופ םינינע יד ןגעוו סעיצַאמרָאפניא ליפ טכַארבעג טָאה ןוא
 רעד ףיוא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןוא לארשייץרא ןיא בושי
 -שירַארעטיל עקיטכיוו יד ןענישרעד ךיוא זיא סעדָא ןיא .טלעוו רעצנַאג
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"חולישה, טפירש-שדוח עכעלטפַאשנסיװ
 עטסערג יד טימ ןעמַאזוצ ,ןבירשעג ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,רענזיולק ףסוי
 -דחא ,םירפס-רכומ עלעדנעמ ,טייצ רענעי ןופ רעביירש עשיערבעה
 ךיוא ,ערעדנַא ןוא רואינש .ז ,יקסווָאכינרעשט .ש ,קילַאיב .נ .ח ,םעה
 .ד יװ ,ןרָאװעג טמירַאב טייצ רעד טימ ןענעז סָאװ ,רעביירש ערעגניי
 יד טָא .גרעבנירג יבצ ירוא ןוא קחצי-ןב םהרבא ,חמצ .ש .,ינועמש
 רעשיערבעה רעצנַאג רעד ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענעז ןעגנוטייצ

 ךעלטעטש ןוא טעטש טול "הריפצה , ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד ןגעוו םיטרּפ

 .ב"ערת רָאי ןרַאפ ייהריפצה חול , ןיא רימ ןעניפעג (עשרַאװ ץוח)

 ,201 יז ,1963 א"ת ,"תונורכז ,, ,ץכ צ"ב עז ?

 רע זיא 1909 ןיא .1907 ןיא ןלעק ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "םלועה , *

 .סעדָא ןייק -- טרָאד ןופ ןוא ,ענליוו ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא



 1948--1914 ןרָאי יד ןיא דנַאלסור ןיא עסערּפ עשידיי יד

 טייז רערעדנַא רעד ןופ .דנַאלסור ןופ ןצענערג יד ץוחמ ךיוא טלעוו
 ןענישרעד זיא סָאװ ,"ריעצה לעוּפה, זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ זיא
 ןייק ןעוװעג הלוע ןענעז סָאװ םיצולח יד ןופ גנוטייצ יד יװ ,ופי ןיא
 5 ןרַאלּפמעזקע רעטרעדנוה ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא ,לארשי-ץרא
 רעשיטסינויצ רעד ףיוא העּפשה ריא ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש ליפ ןיא
 ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא 1914 ןיא .עסיורג ַא רעייז ןעוועג זיא טנגוי
 -יריעצ, ןופ ןַאגרָא רעד ,טַאטשנעזײא .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 ךישממ שטיוװָאניבַאר אביקע 'ר טָאה עוװוַאטלָאּפ ןיא ."תירחש? -- "ןויצ
 טַאלבנכָאװ עזעיגילער עשיטסינויצ-יטנַא סָאד ןבעגסיױרַא םייב ןעוועג
 ."שידומה;

 רעגינ לאומש

 -שדוח ןשירַארעטיל ןופ רָאטקַאדער

 "טלעוו עשידיי יד , לַאנרושז

 יד רַאפ טמיטשַאב ןעוועג הליחתכל זיא שידיי ןיא עסערּפ יד
 ריא .שיסור ןוא תירבע ןייק טנעיילעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןסַאמ-סקלָאפ
 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע ןענעז ָאד .עשרַאװ ןעוועג זיא רעטנעצ
 רעד רעטנוא ,'טנייה, 'ןעגנוטייצגָאט עסיורג ייװצ יד ןענישרעד
 סָאװ ,(1908 ןיא טעדנירגעג) ןַאקצַאי בקעי לאומש ןופ עיצקַאדער
 150) ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 100 ןופ שזַאריט ןכעלגעט ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא
 רעטנוא ,?טנעמָאמ, טנערוקנָאק ןייז ןוא ,(םיתבש-ברע יד ןיא טנזיוט
 -רעד זיא סָאװ ,(1910 ןיא טעדנירגעג) יקצולירּפ יבצ ןופ עיצקַאדער רעד

 ןיא) דנַאלסור ןיא ןטנענַאבַא 612 טַאהעג "ריעצה-לעוּפה , טָאה 1913 רָאי ןיא ?
 רעמונ ,ג"ערת "ריעצה לעוּפה, עז .(לארשי-ץרא ןיא 654 טימ ךיילגרַאפ
 .19 יז ,89

 גנולמַאז רעד ןיא ךיז טניפעג "טנעמָאמ , ןוא "טנייה , ןופ עטכישעג יד
 .1956 ,קרָאי-ינ ,'ב דנַאב ,"רבע ןטנעָאנ ןופ,

 יד ןיא טנזיוט 90) ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 60 ןופ שזַאריט ַא וצ ןעגנַאג
 .(םיתבש-ברע

 עשידיי עטסערג יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ יד טָא ןיא
 םולש ,םכילע-םולש ,ץרּפ .ל.י :ייז ןשיווצ ןוא ,דנַאלסור ןיא רעביירש
 יו ,ןילטייצ ללה ,גרעבמָאנ .ד .ה ,רָאטקעּפס .מ .ןַאמשירפ דוד ,שַא
 רעבָא .ןָאזשואי .ב ןוא (רעלעקנוט רעד) לעקנוט ףסוי עגנוי יד ךייא
 -ָאיצַאסנעס רעד ןעוועג זיא גנוטײרּפשרַאפ רעייז ןיא םרוג רעקיטכיוװ ַא
 רעטנוא) םירבחמ ענייז ןופ רענייא סָאװ ,םיכשמה ןיא ןַאמָאר רעלענ
 -ָאבוקעי .ל.א רעביירש רעשיערבעה רעד ןעוועג זיא (םינָאדוװעסּפ ַא
 סָאװ ,ץנערוקנַאק ערעווש ַא טריפעג ןבָאה ןעגנוטייצ ייווצ יד .שטיוו

 ןירעּפלַאה קלאפ

 רעטשרע רעד ןופ רָאטקַאדער
 שידיי ןיא גנוטייצ-רעדניק

 "ךַאלעמיוב עקנינירג ,

 ןוא ןעגנוצומשַאב ,ןעגנוקידיײלַאב עקיטייזנגעק טימ טַײלגַאב ןעוועג זיא
 ךיז ןוא רעטקַארַאכ ןשיאייטרַאּפמוא ןַא ןגָארטעג ןבָאה ייז .םיטּפשמ
 יד ךיוא יוװ גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ,ןטסינויצ יד ןלעפעג וצ טימַאב
 .םזינויצ םוצ טגיונעג רעמ ןעוועג זיא ?טנייה; .ןסקָאדָאטרָא

 "ןבעל סָאד; ןעװעג זיא עשרַאװ ןיא גנוטייצ עכעלגעט טטירד ַא
 עשידי עטשרע יד ,"דניירפ רעד, ןופ ךשמה רעד ןעועג זיא סָאװ
 ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא עכלעוו ,דנַאלסור ןיא גנוטייצ עכעלגעט
 -סיוא טָאה גנוטייצ יד טָא .טכַאמ רעשיסור רעד ךרוד 1913 רעבָאטקָא
 -עטיל ריא .ץנעגילעטניא רעקניל רעד ןופ ןעגנואיושנָא יד טקירדעג
 זיירק ריא זיא אלימב ןוא רעכיוה ַא רעייז ןעוועג זיא ָאוװינ רעשירַאר
 .רעסיורג ןייק טשינ ןעוועג רענעייל

 םוחת ןופ םיחטש עלַא טשרעהַאב טָאה עסערּפ רעװעשרַאװ יד

 ז"ז ,גנולמַאז רעטנַאמרעדנביוא רעד ןיא ןַאמסַארג .מ ןופ לקיטרַא םעד עז *

3--67, 
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 עקיניא ןיא ןוװרּפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ןגעווטסעדנופ .בשומה
 ןענעז שזדָאל ןיא .ןעגנוטייצ עלַאקָאל ןבעגוצסיױרַא טעטש-ץניוװָארּפ
 ןוא (שיטסינויצ) "טַאלבגָאט רעשזדָאלק ןעגנוטייצגָאט יד ןענישרעד
 רענליווק -- ענליוו ןיא .(שיטסינויצ-טינ) ?טַאלבנעגרָאמ רעזדָאל סעיינ;
 -עגַאט רעקָאטסילַאיב, ןגעוו ךיוא ןרעה רימ ."ןרעטש; ןוא "טַאלבגָאט
 ןבָאה ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד .ךָאנ ןוא ?גנוטייצ רעקסנימ,, ,"טַאלב
 "טייצ יד; יװ ,רעטעלבנכָאװ עלַאגעל ןבעגוצסיױרַא ווּורּפ ַא טכַאמעג
 ןסָאלשעג) "ןויצ-ילעוּפ, ןופ ?טרָאװ סָאד,, ןוא גרוברעטעּפ ןיא "דנוב; ןופ
 עלעיצעּפס רַאפ ןעגנוטייצ ןענישרעד ךיוא ןענעז סע .(רעמונ ןטפניפ ןטימ
 ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,?טנַארגימע רעשידוי רעד, יװ ,ןעמעלבָארּפ
 "רעלדנעה-ץלָאה רעד, טַאלבנכָאװ סָאד ,א"קי ךרוד ענליוו ןיא ןרָאװעג
 עטמַאַאב ערעייז ןוא םירחוס-ץלָאה להק םעד טנידַאב טָאה סָאװ ,(ענליוו)
 .עטיל ןיא

 טפירש-שדוח יד ןענַאטשעג זיא ָאווינ ןשירַארעטיל ןכיוה ַא ףיוא
 רעטנוא ,ענליוו ןיא ןענישרעד 1913 טניז זיא סָאװ ,"טלעוו עשידיי יד;
 וצ ליצ ַא רַאפ טַאהעג טָאה ןוא ,רעגינ לאומש ןופ עיצקַאדער רעד
 ענליוו ןיא טָאה 1914 ןיא .רענעייל ןשידיי ןטנעגילעטניא ןַא ןעיצרעד
 עקנינירג, שידיי ןיא גנוטייצ-רעדניק עטשרע יד ןעניישרעד ןביױהעגנָא
 .? ןירעּפלַאה .פ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ךַאלעמיוב

 יד רַאפ טמיטשַאב ןעװעג זיא סָאװ ,עסערּפ עשיסור-שידיי יד
 רעד ןיא גנודליב רעייז ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,ןזיירק-ץנעגילעטניא
 .ןעגנוכיירגרעד ענעטזעגנָא וצ ןעגנַאגרעד ךיוא זיא ,לוש רעשיסור

 "טעיװסזַאר , טַאלבנכָאװ עשיטסינויצ סָאד ןענַאטשעג ויא שארב
 "טעיווסזַאר; .ןָאסלעדיא .א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,(גרוברעטעּפ)
 וצ ,םויק ריא ןופ רָאי ןטנעצ ןיא ,ןעגנַאגרעד טייצ רענעי וצ זיא
 עטסעב יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה גנוטייצ רעד ןיא .ןטנענָאבַא 0
 .לא ,םיובנירג .י ,יקסניטָאבַאשז .ז יז ןשיװצ ,רעביירש עשיסור-שידיי
 ליפ רענעייל עריא רַאפ טכַארבעג ךיוא טָאה יז .הפי .ל ,ןײטשדלָאג
 ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ןוא רעשיערבעה רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא
 -ץרא ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןגעוו סעיצַאמרָאפניא עלופטרעוו
 סָאװ ,טסייג ןגעוו .גנוגעווַאב-טלעוו רעשיטסינויצ רעד ןיא ןוא לארשי
 ןענעז סָאװ ,רעטרעוו יד תודע ןגָאז גנוטייצ רעד ןיא טשרעהעג טָאה
 גָאט רעטסערג רעד זַא ,ןטייז עריא ףיוא ןרָאװעג טרזחעגרעביא לָאמ ליפ
 שיערבעה ןיא ןעניישרעד ןענָאק טעװ יז ןעוו ןייז טעוװ עטכישעג ריא ןיא
 ףרַאש טָאה גנוטייצ יד ."רחשהק ןעמָאנ ןשיערבעה םעד רעטנוא
 עשידיי יד ןענעקייל ןופ ןוא עיצַאלימיסַא ןופ ןעגנוניישרעד יד טפמעקַאב
 .גפ טעטילַאנָאיצַאנ

 ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,שידיי ןיא ןעגנוטייצ יד ןופ המישר עלופ ַא ?

 רעשיסור רענעזעוועג רעד ןיא עסערּפ עשידיא יד, ,ץינשזריק .א ייב ,4

 ,56--52 ז"ז ,1930 ,"עירעּפמיא

 סָאװ ,,ב "ריצק, גנולמַאז רעד ןיא ?טעיװסזַאר , ןגעוו לקיטרַא ןיימ עז 7

 .ןעניישרעד בורקב ףרַאד

 ה שזַאריט םעניא ?טעיװסזַארא ןופ קילעטשרעטניה רעייז
 2 רּפער טָאה סָאװ ,"דָאכסָאװ יװָאנ; טַאלבנכָאװ סָאד ןענופעג
 יד ןוא (רעװַאניװ .מ ןופ עּפורג יד) ןזירק עשיטסינויצ-יטנַא יד
 -נכָאװ ןופ רָאטקַאדער .(ווָאנבוד .ש ןופ עּפורג יד) ןטסילַאנָאיצַאנ-תולג
 -רַאטימ-טּפיוה עריא ןופ רענייא 6 ועס דלָאּפָאעל ןעוועג זיא טַאלב
 .גרעבניצ לארשי רוטַארעטיל רעשידִיי רעד ןופ רעשרָאפ רעד -- רעטעב

 לּפטמ ךיז טָאה לוש ןוא גנואיצרעד רעשידִיי ןופ םינינע יד טימ
 קינטסעװא -- "הלכשה יציפמ תרבחע ןופ טפירש-שדוח יד ןעוועג
 -רעזצּפ ןיא .(1910 ןיא טעדנירגעג) *ַאינעשטשעיװסָארּפ ָאװָאקסיערוװעי
 טעמדיוועג ןעוועג זיא סָאװ ,טפירש-שדוח ַא ןענישרעד ךיוא זיא גרוב
 קינטסעװא הליהק רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עלענָאיצַאזינַאגרָא
 .(ןירעּפלַאה .י ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא) ?ינישטשבָא יָאקסיערוועי
 ןופ םינינע יד טעמדיװעג טפירש-שדוח ַא ןענישרעד ךיוא זיא סע
 לאומש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"טנַארגימע; עיצַארגימע רעשידיי
 .יקסווָאנַאי

 יד) "עינעדטָארזָאװ, טַאלבנכָאװ סָאד ןענישרעד זיא סעדָא ןיא

 ,טנגוי רעשיטסינויצ רעד רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,("גנובעלפיוא

 ופ גנוקילײטַאב רעד טימ ,("ןעגנַאז;) *ַאיסָאלָאק; טפירש-שדוח ַא ןוא

 .שטיװָאּפיסָא םוחנ רעביירש ןשיסור-שידיי

 שירָאטסיה יד טָאה געט ערעזדנוא רַאפ ךיוא תובישח עלעיצעּפס ַא

 ָאוו ,("תוינומדק עשידִיי,) "ַאנירַאטס ַאיַאקסיערוועיא טפירש-רָאילטרעפ

 רַאפ טּפַאשלעזעג, רעד ךרוד 1909 טניז ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא

 רעד רעטנוא ,גרוברעטעּפ ןיא "עיפַארגַאנטע ןוא עטכישעג רעשידיי

 טכעלטנפערַאפ ןענעז טפירש רעד ןיא ::.וװָאנבוד .ש ןופ עיצקַאדער

 ,גרעבניצ .י ,ןעסעג .י ,גרובזניג .ש ,ווָאנבוד .ש ןופ ןעגנושרָאפ ןרָאװעג

 ג?ןטנעמוקָאד ןוא תונורכז ןופ עפש ַא ךיוא יו

 9 א:

 טיב טשרעהַאב סָאװ ,רענעײל רעד ןַאק גנוטייצ רעד ןופ טלַאהניא ןגעוו :'

 ,4 6. םטםא0/ ןופ לסילש ןשילגנע ןטיול ןסיוורעד ךיז ,שיסור ןייק

 1160ע660 טתמנסמ 60011626 /גחמוג21 1931--19232,ש01 ש11 -1א 603--525 ז"ז

 ןיא (1917 זיב) עסערּפ רעשיסור-שידיי רעד ןופ עיפַארגַאילביב עלופ ַא :?

 ם8ק0620424 תסקוסתווטססא28 תסנגזמ 8 0601 קסַאוויא .ּוא ןופ ךוב

 ןרַאװעג טנַאמרעד ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ץוח .1935 ,(דנַאלטסע) ןילַאט

 רעלעיצעּפס רעד ףיוא ןזיײװּוצנַא טרעוװסנשטניוו זיא ,לקיטרַא ןופ ףוג ןיא

 ,1913 טגיז ענליוו ןיא ןענישרעד זיא סַאװ ,רעמיַארַאק רַאפ טפירש-שדוח

 , ןעמַאנ ןטימ ,יקצעליפ הידבוע ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 םינינע יד טעמדיוועג ןעוועג זיא ןוא ,("טרַאװ רעמיַארַאק סַאד ,) "ַאװַאלס

 .עטכישעג ריא ןוא הדע רעשימיַארַאק רעד ןופ



 1948--1914 ןרָאי יד ןיא דנַאלסור ןיא עסעּרּפ עשידיי יד

 ןרָאי יד ןיא

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 טקידירפַאב טָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ ןופ לָאצ עסיורג יד טָא
 ןשיסור ןיא ןזיירק ןוא ןטכיש ענעדישרַאפ יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד
 טָאה סָאװ ןוא ,ץנעגילעטניא רעד וצ זיב ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ,םוטנהיי
 ,ןליוּפ ןקידברעמ ןופ הבשחמ ןייז ןוא קלָאפ םוצ טרָאװ סָאד ןגָארטעג
 רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ןכָארבעגניײא ךיז טָאה -- חרזמ ןטייוו םוצ זיב
 .המחלמ-טלעוו רעטשרע

 גרובזנינ ןועמש

 רעשירַָאטסיה רעד ןופ רָאטקַאדער

 טפירש-רָאילטרעפ

 ַאנירַאטס ַאיַאקסיערוועי ,

 ןעוועג תמא ןַא סָאװ זיא המחלמ רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא
 .עסערּפ-סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא רקיעב ,תוררועתה עסיוועג ַא קיטנעק
 ןופ גנוטײרּפשרַאפ יד ןוא ,סעיינ ךָאנ קיטשרָאד ןעוועג ןענעז ןשטנעמ
 רעד, ןעמוקעגוצ זיא עשרַאװ ןיא .ןגיטשעג זיא ןעגנוטייצ עכעלגעט יד
 רענליוו, גנוטייצ יד ."קלָאפ סָאד; -- ענליוו ןיא ןוא ,"ןרעטשנעגרָאמ
 ןיא ."עבַאגסיוא-דנעבא, ןַא ןבעגוצסױרַא ןביױהעגנָא טָאה ?טַאלבגָאט
 רעדָא לָאמ ןייא ,ליבַאטס טינ ןעניישרעד ןביוהעגנָא ןבָאה עװקסָאמ
 יד;) "יערוועי יא ַאניָאװ, ןעמָאנ ןטימ ןרושָארב ,שדוח ןיא לָאמ ייווצ
 רעד ףיוא ןדיי יד;) "עניָאװ ַאנ יערוועיק רעדָא ("ןדיי יד ןוא המחלמ
 יד ןופ לײטנָא ןגעוו ןליײצרעד וצ ןעוועג זיא רקיע רעייז .("המחלמ
 יד ןיא ךיוא יװ ,טנָארפ ןשיסור ןפיוא ןטכַאלש יד ןיא רענלעז עשידיי
 .(עיגלעב ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע) עטעדניברַאפ יד ןופ ןעײמרַא ערעדנַא
 ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא גייטשפיוא רעקילייװטייצ רעד טָא רעבָא
 .ןביוהעגנָא ךיז טָאה המחלמ יד טניז רָאי ןופ ךשמ

 ןענעז עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ךורבנעמַאזוצ ןרַאפ הביס עטשרע יד
 עכלעוו ,רוזנעצ עשירעטילימ יד ןוא המחלמ רעד ןופ ןדייל יד ןעוועג
 .עסערּפ רעשידיי רעד וצ טײקברַאה רעסיורג ַא טימ ןגױצַאב ךיז טָאה

 דנַאלשטייד ןיא ןטנענָאבַא עקילָאצליפ ענייז ןריולרַאפ טָאה סָאװ ,"םלועה;
 ךורבסיוא ןטימ ףכית ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא ,ןרַאגנוא-ךיירטסע ןוא
 ןעװעג ךיוא זיא רעכלעוו ,"ןמזה, רענליו רעד ::המחלמ רעד ןופ
 -- ::עמריפ רעשטייד ַא ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,תועדומ ןופ קיגנעהּפָא
 ןופ ןטייז לָאצ יד .1915 לירּפַא ןיא ןעניישרעד ןייז טלעטשעגּפָא טָאה
 בייהנָא זיא "?חולישה, ןפיוא .ןרָאװעג טרענעלקרַאפ ויא ?הריפצה;
 ןדעי רוזנעצ רעד ןעגנַאלרעד וצ טכילפ יד ןרָאװעג טגיילעגפיורַא 5
 זיא 1915 ןסינ ףוס ןיא ןוא .גנוצעזרעביא רעשיסור ןיא לקיטרַא
 ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא רע לייוו ,ןעניישרעד ןייז ןרָאװעג טלעטשעגּפָא

 טאטשנטזייא לאומש

 ,"תירחש , ןופ רָאטקַאדער
 "ןויצ-יריעצ , ןופ ןַאגרָא

 ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג טלָאװ ךַאז יד ןעווע :?."לַאנָאיצַאנ ליפוצ , רַאפ
 ןיא טלַאהפיוא ןייז ןופ םעה-דחא ןבירשעג טייצ רענעי וצ טָאה -- רימ
 .עסערּפ עשידיי עצנַאג יד טלעטשעגּפָא טציא ךיא טלָאװ -- ןָאדנָאל
 סרעדנוזַאב ,רעטרעוו עלַא יו רעמ ליפ טגָאז סָאװ ןגייווש ַא ןַארַאפ זיא'ס
 יד ןיא ןרעוו טגָאזעג ןענָאק יז רָאנ סָאװ ,רעטרעוו עקיטשינ יד יװ רעמ
 15?"ןעגנוגנידַאב עקיטציא

 -ַאדיװקיל רעד וצ טריפרעד טָאה סָאװ ,הביס עקידנרידיצעד יד רעבָא
 לעפַאב רעד ןעוועג זיא ,עסערּפ רעשידיי ןוא רעשיערבעה רעד ןופ עיצ
 סע ןכלעוו טיול ,1915 ילוי (18) ןט-5 םעד טכַאמ-רעטילימ רעד ןופ

 ,"המחלמה ימיב תירבעה תורפסהו תונותעה, ;(ןָארטיצ .ל .ש) "ףיקשמה, עז +

 .ח"ערת רדא ,ענליוו "תעל תעמ,

 ,"תונורכז,, ,ץכ .ב עז תועדומ יד טָא ןיא "ןמזה , ןופ טײקיגנעהּפָא רעד ןגעוו ++

 ,202--201 ז"ז ,3

 .411 'ז ,ב"ל דנַאב ,?חולישה, ,'תיוז ןרק, ,רענזיולק .י 5

 .1915 ילוי ןט-8 ןופ רענזיולק .י וצ םעה-דחא ןופ ווירב רעד **
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 ןצנַאג ןיא תויתוא עשידיי טימ ןעגנוטייצ ןקורד וצ ןטָאברַאפ טרעוו
 ןעמונעגמורַא שיטקַאפ טָאה סָאװ ןוא ,טנָארפ םוצ טנעָאנ זיא סָאװ ןָאיַאר
 טלעטשענּפָא ןענעז גָאט ןבלעזמעד .בשומה-םוחת ןשידיי ןצנַאג םעד
 עקירעביא יד ךיוא יװ ,?טנעמָאמ, ןוא "טנייה, ,"הריפצה, ןרָאװעג

 טייקמוטש ַא :".תויתוא עשידיי טימ ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ

 רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ףיוא ןרָאװעג טגײלעגפיורַא זיא

 .עירעּפמיא רעד ןיא ןדיי ןענָאילימ ןופ
 ןטימ גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעגסױרַא טריבורּפ טָאה ץכ ןויצ-ןב

 -יולרעד ַא ןעמוקַאב וליפא טָאה רע .?טַאלבגָאט רעדַארגָארטעּפ , ןעמָאנ

 ןַאסלריא םהרבא

 ןשיטסינויצ םענופ רָאטקַאדער
 "טעיווסזַאר, טַאלבנכָאװ
 גרוברעטעּפ ןיא

 רעדַארגָארטעּפ עקינייא דצמ עציטש עלעיסנַאניפ ןוא םעד ףיוא שינעב
 ןסָאלשעג גנוטייצ יד זיא רעמונ ןט-1 ןופ ןעניישרעד ןטימ רעבָא .םיריבג
 15 .טָאטש ןיא עדנַאמָאק רעשירעטילימ רעד ךרוד ןרָאװעג

 ןעמוקַאב ןעוועג חילצמ ץכ צ"ב טָאה 1916 רָאי ןופ ףוס םייב טשרע
 ןעמָאנ ןטימ תירבע ןיא טַאלבנכָאװ ַא ןבעגסױרַא ףיוא שינעביולרעד ַא
 יד ןופ עלַארטנעצ רעד ןופ העּפשה רעד טימ .("קלָאפ סָאד) "םעה;
 טמיטשַאב טַאלבנכָאװ ןופ רָאטקַאדער-טּפיױה סלַא זיא ןטסינויצ עשיסור
 טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא טַאלבנכָאװ סָאד .ןָאסקילג .מ ןרָאװעג

 רעייז טײנַאב ןבָאה ,"הריפצה,, יז ןשיווצ ןוא ,ןעגנוטייצ רעװעשרַאװ יד **

 ,טָאטש יד ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד יוװ םעדכָאנ געט עקינייא ןעניישרעד

 זיא ןעגנוטייצ יד טָא ןופ עטכישעג יד רעבָא ;1915 טסוגיוא ןט-5 םעד

 םוחת ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד רַאפ ןינע רעד טינ

 .טפַאשרעה רעשיסור רעד ןופ

 עטנַאמרעדנביוא יד ןיא עז השרּפ רעד טָא ןגעוו

 .238--234 ז"ז

: 
 ,ץכ .ב ןופ "תונורכז,

 יקצולס הדוהי

 -דייז .א :סקניל וצ סטכער ןופ .גרוברעטעּפ ןיא "טעיװסזַאר ,, ןופ עיצקַאדער
 ,ןַאסלדיא םהרבא ,ןַײטשדלַאג רעדנַאסקעלַא ,קישטייװַאלַאס .מ ר"ד ,ןַאמ
 ןטנעמוקַאד ןוא רעדליב גנולמַאז רעד ןופ) ,יקסניטַאבַאשז באז ,ןײטשפַאג .ש

 .(ןרעפיצנעצ| ילאפר הירא ןופ דנַאלסור ןיא םזינויצ ןופ

 ןטנענָאבַא עריא ןופ לָאצ יד ןוא ןזיירק עשיערבעה יד ןיא עיטַאּפמיס
 ןעמ יו רעמ ליפ, ןגיטשעג םויק ריא ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא זיא
 שזַאריט רעד זיא תודע עקינייא טיול :?."ןלעטשרָאפ טנָאקעג ךיז טָאה
 .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 6 יװ רעמ ןעוועג

 ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ,1916 רעמוז ,םעד רַאפ ךָאנ
 -ילימ רעד ןופ םוחת םעד ץוחמ ןענופעג ךיז טָאה יז ךיוא סָאװ ,סעדָא
 ןטימ טסײג ןשיטסינויצ ןיא גנוטייצ עכעלגעט ַא ,טפַאשרעה רעשירעט
 .גנוטַײדַאב עלַאקָאל ַא רָאנ טַאהעג טָאה יז רעבָא ,"ןעבעל רעזנוא; ןעמָאנ

 ןיא עסערּפ רעד רקיעב ןּפָארטעג רעוװש ןבָאה סָאװ ,תוריזג יד
 ןופ סקיוו ןוא גנוקרַאטשרַאפ ַא וצ טריפרעד ןבָאה ,שידיי ןוא תירבע
 טימ טָאה "טעיװסזַאר, רעטשייטסינויצ רעד .עסערּפ רעשיסור-שידיי רעד

 .(16.2.1916) 5 רעמונ ןיא עיצקַאדער-"םעה , רעד ןופ גנורעלקרעד יד **

 "הריפצה , ,"הפוקת רובעכ , לקיטרַא ןייז ןיא ץכ צ"ב ןופ תודע רעד טול 0

 -- רע טביירש -- עסערּפ רעשיערבעה רעד ןופ עטכישעג יד,, .24 רעמונ ,7

 רעכעלטנכעוו ַא ףיוא ןטנענַאבַא לָאצ ועסיורג ַאזַא ןופ טסּוװעג טינ טָאה

 "יאגותע לש םיצוק ךרדמ,, לקיטרַא ןייז ןיא טביירש ןַאסקילג .מ ."גנוטייצ

 -קע 1500 ןיא טײרּפשרַאפ ןעװעג זיא "םעה, זַא ,(15.6.1928 ?ץראה,;

 .ןרַאלּפמעז
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 סָאד ךעלגעמ טייוו יו ןליפוצסיוא ךיז ףיוא ןעמונעג ץרַאה רעווש ַא
 -טנפערַאפ טָאה ןוא עסערּפ רעשיערבעה ןוא רעשיטסינויצ רעד ןופ טרָא
 ןבָאה סָאװ ,ןכַאז גנוצעזרעביא רעשיסור ןיא ןטייז ענייז ףיוא טכעל
 גנוטַײרּפשרַאפ ןייז .שידיי ןיא ןוא תירבע ןיא ןרעוװ ןבירשעג טפרַאדעג
 טַאטלוזער ןיא סָאװ םעד ץָארט ,ןרָאי-המחלמ יד ןיא ןגיטשעג קרַאטש זיא

 ןדיי עשיסור טנעצָארּפ 40 בורק ןענעז ןעגנורעבָארעד עשטייד יד ןופ

 םייב ::.עירעּפמיא רעד ןופ םוחתי-סטּפַאשרעה ןרעטנוא ןופ סױרַא
 17335,:2 וצ ןעגנַאגרעד טַאלבנכָאװ ןופ ןטנענָאבַא לָאצ יד זיא 1916 ףוס
 גנוטיירּפשרַאפ ריא טרעסערגרַאפ טָאה "דָאכסָאװ יוװָאנ, גנוטייצ יד ךיוא
 רעד דצמ סענַאקיש יד ןופ ןטילעג רעוװש ןבָאה ןעגנוטייצ ייווצ יד
 ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ייז ןענעז ףוס םוצ ןוא רוזנעצ רעשירעטילימ
 -זַארע .עװקסָאמ ןיא ןעניישרעד רעייז טיײנַאב ףכית ןבָאה יז רעבָא
 ןוא ('ןבעל עשידִיי סָאד;) "ןזישז ַאיַאקסיערוועי; ןעמָאנ ןטימ --- ?טעיווס
 עשידיי יד;) "ַאלעידענ ַאיַאקסיערוועי; ןעמָאנ ןטימ --- *דָאכסָאװ יוװָאנ;

 :("דָאװ
 ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא ןעגנוטייצ עשיסור-שידיי עיינ יד ןשיװצ

 זיא סָאװ ,("געוו רעינ רעד,) "טוּפ יװָאנ, ןעגנוטייצ עשיאיײטרַאּפ יד
 ןזײרק ?עשיטסיקלָאפ, יד ךרוד עװקסָאמ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא
 ןוא ,2* (תרפא .א ןוא ןיניירט .א ןעוועג ןענעז ןרָאטקַאדער עריא ןשיװצ)
 ,("סעיינ עשידיי) "יטסעוו עַיקסיערוועיא "דנוב , ןופ טַאלבנכָאװ סָאד
 .1916 רָאי ןופ קידנבױהנָא דַארגָארטעּפ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ

 טריזינַאגרָא ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטנעדוטס עשידיי עלַאנָאיצַאנ יד
 רעייז 1915 ןופ קידנבױהנָא ןבעגעגסיױרַא ןבָאה ,"רבחה; דנַאברַאפ ןיא
 ױרעטנוא ,('טנעדוטס רעשידיי רעד;) "טנעדוטס יקסיערוועי, ןַאגרָא
 ?+.ָאנַאבעלק בקעי ןופ עיצקַאדער רעד

 ןיא ןעמעלבָארּפ ערעדנוזַאב רַאפ ןעגנוטייצ עלעיצעּפס יד וצ

 --?טרָאע טפַאשלעזעג רעד ןופ ןַאגרָא רעד ןעמוקעגוצ ןענעז ןבעל ןשידיי
 ,?טעברַא ךרוד ףליה ןּופ גנוטייצ יד,) ?ישטשָאמָאּפ יָאוװָאדורט קינטסעוװ;
 ?שטשָאמָאּפ, גנוטייצ יד ןוא ,סוקצורב .ב ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 עשידיי יד ןפלעה וצ טפַאשלעזעג, רעד ןופ ןַאגרָא רעד :?,("ףליה;)

 -טעּפ -- שיסור -- "המידק,, חול) גרעבדלַאג .ב ןופ גנוצַאשּפָא רעד טיול -}

 רעד ןופ םוחת ןיא ןדיי 3.440.000 טניוװעג 1917 ןיא ןבַאה (1918 דַארגָאר

 ןשטייד יד ךרוד טריּפוקַא ןעוועג זיא סָאװ ןָאיַאר ןיא .טפַאשרעה רעשיסור

 .2.264.000 וצ ןעגנַאגרעד לָאצ רעייז זיא רעכיירטסע ןוא

 רעמונ ןטצעל ןיא "טעיװסזַאר , ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד ןגעוו טכירַאב עז -?

 .1916 רָאי ןרַאפ

 יז ןוא קעטָאילביב רעלַאנַאיצַאנ רעד ןיא טינ ךיז טניפעג גנוטייצ יד טָא **

 -ַאב עז) קסַאװיא ןופ סעיפַארגַאילביב יד ןופ רקיעב טנַאקַאב זדנוא זיא

 .יקסנושַאי ןוא (12 גנוקרעמ

 .טגָאזעג-ןביוא יו

 יד טַאהעג בָאה ךיא .("עיצַא-ספליה ,)) "ישטשַאמַאּפ ַאלעיד, רעטעּפש -*

 .רוניד .ב .ּפָארּפ ןופ רַאלּפמעזקע ןטַאוירּפ םעד ןעז וצ טייהנגעלעג

 ו 24

 יקצולס הדוהי

 ליפ ןבעגעגרעביא טָאה טַאלבנכָאװ-ייווצ סָאד טָא ."ענעטילעג-המחלמ

 -המחלמ עשידִיי רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןופ בצמ ןגעוו סעיצַאמרָאפניא
 טלדנַאהַאב טָאה ,טיבעג-טנָארפ ןופ ענעבירטרַאפ יד ןגעוו ןוא םיטילּפ
 טכַארבעג ךיוא טָאה ןוא ,ןעמעלבָארּפ עלערוטלוק ןוא עשימָאנָאקע ערעייז
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדנעּפש ןוא ןעגנודנעּפש יד ןגעוו תועידי
 .טעברַא-ספליה רעסיורג רעד ןיא

 עשיטַארקָאמעד עשיסור יד ןביוהעגנָא ךִיז טָאה 1917 ץרעמ בײהנָא
 לַאקידַאר ךיז טָאה עסערּפ רעשידיי רעד ןופ דמעמ רעד ןוא עיצולָאװער
 .טרעדנעעג

 גנילירפ רעצרוק ַא

 ץרעמ ןופ ,ךרעב םישדח ןיינ זיולב ,עטכישעג ריא ןיא לָאמ ןייא
 ַא ןופ םעט ןתמא םעד טליפעג דנַאלסור טָאה ,1917 רעבמעוָאנ זיב
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 1948--1914 ןרָאי יד ויא דנַאלסור ןיא עסערּפ עשידיי יד

 זיא דנַאלסור ןופ ןעגנוטייצ עקירעביא יד ןשיוװצ ןוא ,עסערּפ רעיירפ

 זיא טייצ יד טָא .עסערּפ רעשידיי רעד רַאפ ךיוא טייהיירפ יד ןעמוקעג

 עקידתושממ ןבעג וצ ןזיװַאב טינ וליפא טָאה יז זַא ,ץרוק ױזַא ןעוועג

 טקיטשרעד ףכית ןענעז סָאװ ,ןבייהנָא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סע .טכורפ

 ןופ םישזער רעד ןעמוקעגקירוצ ןיוש זיא 1917 ףוס םוצ .ןרָאװעג

 ךיז ןבָאה רעקירדרעטנוא יד םגה ,טרָאװ עיירפ סָאד ןקירדרעטנוא

 .טשיוטעג

 ...רדסה רחַא -- שדח בלג

 .ןומדקה רעתה רַאשנ

 2: יקסנעל .ח)

 ןייק ןעװעג טינ ןענעז טייהיירפ ןופ םישדח עקיניוו יד טָא
 רעשידיי רעד ןופ גנואיינַאב ןוא גנולקיװטנַא רעד רַאפ עמעװקַאב
 רערעיײט ןענעז תואצוה-קורד יד ןוא ריּפַאּפ ףיוא ןזיירּפ יד .עסערּפ
 ןוא טעטש עשידיי ערעדנַא ליפ ןוא ענליוו ,שזדָאל ,עשרַאװ .ןרָאװעג
 -טנָארפ רעד ןופ טייז רערעדנַא רעד ןופ ןענופעג ךיז ןבָאה ךעלטעטש
 .ןרָאװעג טרענעלקרַאפ קידנטיײדַאב זיא רענעייל עשידיי לָאצ יד .עיניל

 רעשיסור-שידיי רעד ןופ בצמ רעד ןעוועג זיא ויטַאלער רעמעווקַאב
 ןרָאא עטצעל יד ןיא םויק ריא ןסירעגרעביא טינ טָאה יז :?.עסערּפ
 טניווועגוצ ךיז טָאה רענעייל רעשידיי רעד ,רעמכָאנ .םישזער ןשירַאצ ןּופ
 טרָאװ עשידיי ןוא עשיערבעה סָאד ןעוו ,ןרָאי יד ןיא שיסור ןענעייל וצ
 עטלַא יד ןבָאה ךָאי:רוזנעצ ןופ טיײרפַאב .ןרָאװעג טמוטשרַאפ זיא
 ןבָאה ןוא רענעײל ערעײז וצ טציא טדנעװעג ךיז רעטעלבנכָאװ
 ןַאגרָא רעשיטסינויצ רעלַארטנעצ רעד .ןעעדיא ערעיײיז רַאפ טריטיגַא
 וליפא טָאה ןוא דַארגָארטעּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ 1917 ילוי ןיא זיא
 -טנַא עקידנשַאררעביא יד ."טעיװסזַאר, ןעמָאנ ןקידרעירפ ןייז טַײנַאב
 סקּוװ םוצ טריפרעד טָאה גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ גנולקיוו
 וצ זיב ןעגנַאגרעד 1917 ףוס םייב זיא סָאװ ,ןטנענָאבַא לָאצ רעד ןופ
 .טנזיוט 20 רעביא

 פשיטסינויצ עלַארטנעצ סָאד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה סעדָא ןיא
 ןטימ ,דנַאלסור-םורד רַאפ טמיטשַאב ןעװעג זיא סָאװ ,טַאלבנכָאװ
 רעטנוא ,?קנַאדעג רעשידי רעד;) ?לסימ ַאיַאקסיערוועיק ןעמָאנ
 -רַאפ ןביוהעגנָא טָאה "ןויצ-ילעוּפ , .(סובירט .י ןופ עיצקַאדער רעד
 ןעמָאנ ןשירָאטסיה ןטימ גנוטייצ ריא דַארגָארטעּפ ןיא ןכעלטנפע

 .88 'ז ,1954 םילשורי ,"עודגה ףנעה , ,םיבלגה רעש ,יקסנל .ח **

 -שידיי יד ןוא ,1918--1917 ןרָאי יד ןיא ,ןײמעגלַא ןיא עסערּפ עשידיי יד *

 רוקמ רעד .קידנעטשלופ זדנוא וצ ןעגנַאגרעד טינ זיא ,םעד ןיא עשיסור

 12806240888 2601022- יקסנושַאי .י ןופ ךוב ןיא ריא ןגעוו תועידי יד ןופ

 רעד ןיא ךיוא יוו ,1920 דַארגָארטעּפ טססאגא תסטגתפ 3 1917--+8

 םימוסרּפ ,רעלושטלַא .מ טלעטשעגפיונוצ טָאה סע סָאװ ,עיפַארגָאילביב

 .236--205 ז"ז ,1970 םילשורי ,"תודהיו םידוהי לע תוצעומה-תירבב םייסור

 ,("קינָארכ-רעטעברַא עשידיי;) "ַאקינָארכ ַאיַאשטָאבַאר ַאיַאקסיערווװעי,
 ןביוהעגנָא טָאה "ןויצ -יריעצ; .רינ םוחנ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ טַאלבנכָאװ ןגייא ןַא דַארגָארטעּפ ןיא ןבעגסױרַא
 וצ ןביוהעגנָא טָאה סעדָא ןיא .(סעיינ) ?ַאיטסעוװזיא, ןעמָאנ ןטימ
 םָאנָארגַא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא טפירש-שדוח ַא ןעניישרעד
 טעמדיוװעג ןעוועג זיא סָאװ ,?עניטסעלַאּפ, ןעמָאנ ןטימ .,ןַאמסוז .א
 -ילעוּפא ךיוא ,לארשי-ץרא ןיא עיצַאזינָאלָאק ןופ ןעמעלבָארּפ יד
 ןעמָאנ םעד טימ טַאלבנכָאװ ַא ןבעגעגסױרַא טָאה סעדָא ןיא ?ןויצ
 רענעי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ .("געוו רעיירפ רעד;) "טוּפ יגדָאבָאװס;
 ןופ שארב טכַארבעג טרעװ סָאװ ,גנורעלקרעד יד זיא הפוקת
 -רַאפ יד ןופ ןעגנוטייצ ךיוא יוװ) ןעגנוטייצ עשיטסינויצ עקינייא
 ןיא טקורדעג גנוטייצ יד טרעװ תוביס עשינכעט בילוצ; :("עטקינייא
 ."שיסור

 טפירשטייצ ןייז ןופ ןעמָאנ םעד טרעדנעעג טָאה "דנוב; רעד
 .("דנוב ןופ עמיטש יד/) !ַאדנוב סָאלָאג, ףיוא ?יטסעיוו עיקסיערוועי;
 שַאנ; ןעמָאנ ןטימ טפירשטייצ ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה ןוא
 ןבָאה "עטקינַײארַאפ, יד .סעדָא ןיא ("עמיטש רעזדנוא,;) "סָאלָאג
 "ירַאטעלָארּפ יקסיערוועי , טפירשטייצ יד דַארגָארטעּפ ןיא ןבעגעגסױרַא
 .?רעירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד;)

 ןלַארטנעצ ַא ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עלַא יד טָא ץוחַא
 עלַאקָאל ןופ לָאצ עסיורג א ןענישרעד ךיוא ןענעז רעטקַארַאכ
 ,תוליהק ,ןעגנולײטּפָא-ײטרַאּפ עקיטרָא ןופ ןענַאגרָא ,סעיצַאקילבוּפ
 זיױלב ןענישרעד זיִא ייז ןופ בור סָאד .רענלעז ,ןדנַאברַאפ-טנגוי
 ןופ ךמס ןפיוא רָאנ יז ןגעוו טציא ןסייװ רימ ןוא ןרעמונ עטלייצעג ןיא
 .ןעגנונעכייצרַאפ עשיפַארגָאילביב

 עשיערבעה יד ךיוא ךיז וצ ןעמוק ןביוהעגנָא טָאה זייווכעלסיב
 רעד ןופ ןסָאנעג טָאה עסערּפ עשיערבעה יד .עסערּפ עשידיי ןוא
 עכלעוו ,גנוגעוַאב רעשיטסיניצ רעד דצמ עציטש רעשיטסַאיזוטנע
 ןשיסור ןשיװצ טרָא עטשרע סָאד ןעמונרַאפ טייצ רענעי וצ טָאה
 1916 ףוס ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,'םעה; .םוטנדיי

 ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז 1917 ילוי ןט:11 ןופ טָאה ,טַאלבנכָאװ ַא יװ

 .ש ,ןָאסקילג ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,גנוטייצ רעכעלגעט ַא

 טָאה "םעה,; רעכעלגעט רעד .ןַאמניילק .מ ןוא ץכ .ב ,שטיוװָאנרעשט
 ןליפוצסיוא זיא גנובערטש ןייז זַא ,רעמונ ןטשרע ןייז ןיא טרעלקרעד
 ןוא ןעגנוטייצ ענײמעגלַא יד ןופ טרָא סָאד, רעזייה עשידיי יד ןיא
 ןיא טניפעג ןוא טכוז רע סָאװ ץלַא ןעמוקַאב לָאז רענעייל רעד זַא
 -מַאזקרעמפיוא ןעקנעש רע רעװ קיטייצכיילג רעבָא ,"ןעגנוטייצ ערעדנַא
 -יסַאּפ םוש ןייק; זַא ,טייוו ױזַא ףיוא ,?עיצַאמרָאפניא רעשידיי, רעד טייק
 ןעגנולשרַאפ טינ לָאז ,ןדיי יד עגונ סָאװ ,עסיורג רעדָא טניילק ַא ,גנור

 ןופ עיפַארגָאילביב רעד ןיא ןרָאװעג טריטיצ ןענעז ןעגנוקרעמַאב עכלעזַא =*

 "סינויצ) 1321 ,(.ס .ס) 1312 ,("ןויצ-ילעוּפ ,) 1277 ןלָאצ יד יבגל רעלושטלַא

 .("ןויצ-יריעצ ,)) 1388 ,("עטקינייארַאפ,) 1360 ,(ןט
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 25 ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 15 ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא "םעה; .?ןרעוו
 .תואצוה ענייז ןקעד טנָאקעג טינ טָאה גנוטײרּפשרַאפ יד טָא רעבָא
 סָאד ןוא לָאצ רעסיורג ןייק ןיא ןעװעג טינ ןענעז תועדומ יד ךיוא
 רוטלוק רעשיערבעה רעד טַימ ןדנוברַאפ ןעװעג זיא יײז ןופ בור
 ןבָאה גנוטיצ יד .ןשינעפרעדַאב עזעיגילער עשידיי יד טימ ןוא
 -ָאמ ַא "םעה; ןרַאפ טפיוקעג וליפא ןבָאה ייז .ןטסינויצ טציטשעג
 "םעה, טַאלבנכָאװ סָאד .ןישַאמ-עיצַאטָאר ַא טימ יירעקורד ענרעד
 רעכעלגעט רעד וצ בָאגוצ ַא יװ ןעניישרעד וצ ןעוועג ךישממ טָאה

 רעבניצ לארשי
 רעשירַאטסיה רעד ןופ רַאטקַאדער
 טפירש-רַאילטרעפ
 "ַאנירַאטס ַאיַאקסיערוועי ,

 ןענישרעד ךיוא זיא יקסלָאּפָאטַאלז ןופ עבַאגסיױא רעד ןיא .גנוטייצ
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"םיליתש; רעדניק רַאפ טַאלבנכָאװ עטוג סָאד
 .רזעילא-ןב .מ ןופ

 ."חולישה; ןעניישרעד ןייז טיינַאב סעדָא ןיא טָאה 1917 יאמ ןיא
 ןביוהעגנָא ןירעּפלַאה .י ןוא ןַאמרעטלַא .י ןבָאה טָאטש רעד טָא ןיא
 טעמדיוװעג ןעוועג זיא סָאװ ,("ןטרָאג רעד;) "הניגה, יד ןבעגוצסיורַא
 ַא טָאה וועיק ןיא .ןטרָאג-רעדניק ןשיערבעה ַא ןופ גנולקיװטנַא רעד
 ַא טכַאמעג ,"תונבל תע; עּפורג יד ,עּפורג עשיטסינויצ עלָאקידַאר
 ןעמָאנ ןטימ תירבע ןיא טפירשטייצ עשיטילָאּפ ַא ןבעגוצסיורַא ווּורּכ
 3ס,("טייהיירפ;) "רורד,

 םייב טרירטנעצנָאק ךיז טָאה תירבע ןיא טייקיטעט-רקיע יד
 ןבָאה ייז ןופ עקינײא סָאװ ,ןטפעה-למַאז עשירַארעטיל ןטיירגוצ
 ןרָאװעג ןבירשעגנָא ןענעז עכלעוו ,ןעגנופַאש יד ןכעלטנפערַאפ טלָאזעג

 ,20 גנוקרעמַאב ןיא לקיטרַא רעטנַאמרעד ןייז ,ןָאסקילג .מ טול

 לקיטרַא עז ,"רורד, -- "תונבל תע, עּפורג רעד ןופ השרּפ רעד ןגעו *

 .101--90 ז"ז (ה"כשת) ב"י "רבעה , ןיא וליב .י ןופ

 "קצולס הדוהי

 יד ןענישרעד זיא סעדָא ןיא .1917--1915 ,ןגייווש ןופ ןרָאי יד ןיא

 :קילַאיב .נ.ה ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"תסנכ, גנולמַאז עסיורג

 ימ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ונמלוע; -- דַארגָארטעּפ ןיא

 -פיוא ןוא ןרעטיירבוצסיוא ןגַארפ רַאפ, גנולמַאז עטשרע יד .ןָאסקילג

 ןענישרעד זיא "ונתפש/ ןעמָאנ ןטימ ,"ךַארּפש עשיערבעה יד ןבעלוצ

 עטיײװצ יד) .רענזילק .י ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא סעדָא ןיא

 דַארגָארטעּפ ןיא .(1923 רָאי ןיא ,םילשורי ןיא ןענישרעד זיא גנולמַאז

 -עג רעד רַאפ טפירש -רָאילטרעפ ,"רבעה; דנעב ייווצ ןענישרעד ןענעז

 ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,םזיאדוי ןופ ןוא ןדיי יד ןופ עטכיש

 טיצקַאדער רעד רעטנוא ןוא לעביטש .י .א ןופ גַאלרַאפ ןיא .גרובזניג

 ןעגנוטיירגוצ ןרָאװעג טכַאמעג 1917 רָאי ןיא ןענעז ןַאמשירפ .ד ןופ

 טפירש-רָאילטרעפ עכעלטפַאשנסיװ-שירַארעטיל עסיורג יד ןבעגוצסיורַא

 ."הפוקתה/; ןעמָאנ ןטימ

 דנַאלסור ןיא זַא ,םעד רַאפ ןעװעג ןענעז ןעגנוגנידַאב עלַא

 לָאז סָאװ עסערּפ ַא ,עסערּפ עשיערבעה עסיורג ַא ןרירעּפסָארּפ לָאז

 ןוא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןעניד

 ןרָאװעג רזגנ זיא םישזער ןשיטסינומָאק ןופ גיז ןטימ רעבָא .רוטלוק

 ,גנוטכינרַאפ ןופ הריזג יד ריא ףיוא

 טסניד ןיא ןענופעג ךיז 1917 רָאי ןיא טָאה עסערּפ עשידיי יד
 יאמ ןט-7 םעד .ןטסינויצ יד ןעגנַאגעג ןענעז שארב .ןעײטרַאּפ יד ןופ
 רעד רעטנוא ,דַארגָארטעּפ ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 7
 ןיא גנוטייצ עכעלגעט עלַארטנעצ רעייז ,םיובנירג .י ןופ עיצקַאדער
 ןטסינויצ יד ןבָאה רָאי ןבלעז ןופ ףוס םוצ ."טַאלבגָאט, שידיי
 וװעיק ןיא ?ףַארגעלעט; --- ןעגנוטייצגָאט יד ןבעגוצסיורַא ןביוהעגנָא
 .קסנַיֿמ ןיא "דוי רעד, ןוא (ןיקריס .מ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא)
 יב 7 עשיטסינויצ יד ,1916 ףוס ןופ ,ןענישרעד רעטייוו זיא סעדָא ןיא
 נָאמרעד ןביוא ןיוש יז בָאה ךיא סָאװ ,"ןבעל רעזנוא,, גנוטייצ עכעל

 -נוטיײצ עכעלגעט ייווצ ענייז טעדנירגעג טָאה דנוב רעד ךיוא
 .א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא) קסנימ ןיא "רעקעוו רעד, -- ןעג
 רעטנוא) וועיק ןיא "גנוטייצסקלָאפ, יד ןוא ,(רתסא ןוא ןייטשנייוו
 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה וועיק ןיא .(סעפַאר .מ ןופ עיצקַאדער דעד

 ו-- טנינייאראפ .דיערנעל עלא ןופ רע אזי טיי ייד נגד 2

 םיטש ר ןעטייברא



 1948--1914 ןרָאי יד ויא דנַאלסור ןיא עסערּפ עשידיי יד

 עיינ, ?עטקינייארַאפ, יד ןופ גנוטייצגָאט יד 1917 רעבמעטּפעס טניז
 .ץכ השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,?טייצ

 עלַאקָאל ןוא עלַארטנעצ ליפ ןענישרעד ןענעז םעד וצ בָאגוצ ןיא
 סָאד, ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןטסינויצ יד .ןעגנוטייצנכָאװ עשיאייטרַאּפ
 .וקַאב ןיא ?טַאלבנכָאװ רעזַאקװַאק, ןוא קסנימ ןיא ?טרָאװ עשידיי
 -עּפש ןוא ,עװקסָאמ ןיא) ?טַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד, --- "זויצ-ילעוּפ,
 רעזנוא, ןבעגעגסורַא ןבָאה "עטקינייארַאפ, יד :(וועיק ןיא -- רעט
 רעדע ,ָאקרַאכ ןיא "?גנוטײצ-רעטעברַאא יד ,סעדָא ןיא "טרָאװ

 רעטעברַא; יד -- "?דנובק רעד ;ּװַאלסָאנירעטַאקעי ןיא "רעפמעק

 -עטַאקעי ןיא "לַאנָאיצַאנרעטניא רעד; ןוא דַארגָארטעּפ ןיא "עמיטש

 .ווַאלסָאניר

 יד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענעז ןעניטעלויב עלעיצעּפס

 טסברַאה ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,ןלַאװ יד טימ תוכיישב ןעיײטרַאּפ

 ?גרָאפנעמַאזוצ ןשידיי ןשיסורלַא םוצ ,תוליהק עשידיי יד וצ 7

 .עטנַאוטיטסנָאק רעשיסור רעד וצ ןוא

 .קָאטשניב ןקידנשיור ַא ןופ יו ןעוועג זיא םשור רענַײמעגלַא רעד
 ןופ רעטקַארַאכ םעד ןצַאשוצּפָא רעװש רעייז זיא רעבָא קיטייצכיילג

 ביוא) טיהעגּפָא יז זיא בור ןטסערג ריא ןיא תויה ,עסערּפ רעד טָא

 -נטַאר ןופ ןויכרַא ןוא ןקעטָאילביב יד ןיא (טיהעגּפָא יז טָאה ןעמ

 ןסיורד ןופ רעשרָאפ ןדעי רַאפ ןסָאלשעג ןענעז עכלעוו ,דנַאברַאפ

 ןרָאי לבוי ַא טניז

 הסיסג ןופ ןרָאי יד

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה 1917 ןיא עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד טימ
 סעצָארּפ ַא ,עסערּפ עשידיי עיירפ יד ןרידיווקיל זופ סעצָארּפ רעד
 ןעמוקעג ןענעז ךָאנרעד ןוא ,ייווצ--רָאי ַא ךרעב טרעיודעג טָאה סָאװ
 ןּפַאכרַאפ ןכָאנ םישדח עטשרע יד ןיא .הסיסג ןופ רָאי ןעצ ךָאנ ךרעב
 רעד וצ גנואיצַאב ןייז טמיטשַאב טינ םישזער רעד טָאה טכַאמ יד
 ךישממ ןבָאה ןעגנוטייצ עקניל ןוא עלַארעביל .ללכב עסערּפ רעיירפ
 םעד טריקיטירק ףרַאש ןבָאה סָאװ עכלעזַא ךיוא ,ןעניישרעד וצ ןעוועג

 עכעלגעט יד ןענָאמרעד וצ גונעג זיא סע .םישזער ןשיטעיווָאס

 ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סָאװ ,"ןזישז ַאיַאוװָאנ, יקרָאג .מ ןופ גנוטייצ
 רעבמעטּפעס--טסוגױא ןיא .1918 ילוי ןיא טשרע טכַאמ רעד ךרוד
 זיא ,ןינעל ןוא יקצירוא ,יקסרַאדָאלָאװ ףיוא ןטַאטנעטַא יד ךָאנ ,8
 -עטסיס ַא ףיוא ןרָאװעג טרידיווקיל עסערּפ עשיטסיװעשלַאב-טינ יד
 "ענָאיזַאק; ןייק טינ ןענישרעד ךָאנ ןענעז םעד ךָאנ ךיוא .ןפוא ןשיטַאנ
 -יטנַא םענעכָארּפשעגסױא ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ייז ביוא ,ןעגנוטייצ
 ,עשירַארעטיל וצ טצענערגַאב ךיז ןבַאה ןוא רעטקַארַאכ ןשיטסינומָאק
 זיא ןעגנוגנידַאב יד טָא ןיא .ןעמעלבָארּפ .לג.ד.א עלענָאיסעּפָארּפ

 םעד עז ןשידיי ןשיסור-לַא םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןגעװ *

 .89--75 ז"ז ,טרָאד ,רעלושטלַא .מ ןופ לקיטרַא
 רָאפנעמַאזוצ

 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ לרוג רעד ןרָאװעג טעמתחעג ךיוא
 .דנַאלסור

 לרוג רעד .עסערּפ עשיערבעה יד ןעוועג זיא ןברק רעטשרע רעד
 -רעביא עיצולָאװער רעד טימ זיא ללכב רוטלוק רעשידיי רעד ןופ
 ןופ בור סָאד סָאװ -- ,"סעקעסוועי, עּפורג רעד וצ ןרָאװעג ןבעגעג
 "ןטסילַאיצָאס עטקינייארַאּפ, ,"ןטסידנוב, ענעזעוועג ןעוועג ןענעז ייז
 עשיגָאלָאָאז ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,"ןויצ-ילעוּפ, עקניל ןוא
 רעבירַא ןענעז ייז יו םעדכָאנ ךיוא ךַארּפש רעשיערבעה רעד וצ האנש
 .רעגַאל ןשיטסינומָאק םוצ

 י1ט17 יאמ (ןעט-8) יז"עדתה רייא 'טיכ גאמנאג
 דאי רעטשרע = יי ר יי עא טו 1 אלה = 5

 יי: ::::5:15:5:::5::5 טי

 זיא'ס ןוא ."םעה, רעכעלגעט רעד ןעוועג זיא ןברק רעטשרע רעד
 רעקידנעטשלופ טימ ןגיצַאב ךיז טָאה ?םעה; .רעדנּוװ ןייק טינ
 טָאה -- עיצולָאװער עשיסור יד, .טכַאמ רעינ רעד וצ עיצַאגענ
 ליפ טגייטש -- לקיטרַא-טיײל ַא ןיא ץכ צ"ב רָאטקַאדער רעד ןבירשעג
 רעד ןופ ןעגנונישרעד עוויטַאגענ עלַא טייקדליו ריא טימ רעביא
 יד זַא ,רימ ןבָאה גנונעּפָאה ןייא -- .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארּפ
 ??ןטלַאהנָא טינ גנַאל טעװ עיציזיווקניא רעינ רעד ןופ גנוריגער
 ףיוא "םעה; ןגעק טפמעקעג בייהנָא םוצ טָאה "עיצקעסוועי, יד
 עשינכעט רַאפ טּפשמ ַא וצ גנוטייצ יד טפָא קידנלעטש .,ןגעוורעטניה
 םעדכָאנ .ןפָארטש-טלעג ערעוװש ריא ףיוא קידנגיײלפיורַא ןוא תוריבע
 ןזָאלרַאפ ןבָאה ,םיריבג רעװקסָאמ יד ןשיווצ ןופ ,סרעציטש עריא יו
 .1918 ינוי ןיא ןעניישרעד ריא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא -- טָאטש יד

 ןטשרע ןיא ןענישרעד ךָאנ ןענעז "הפוקּתה, ןופ דנעב יירד
 -לעביטש; םעד ןרידיוװקיל ןטימ רעבָא ,עיצולָאװער רעד ןופ רָאי
 ןיא עבַאגסיױא ריא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא ,1918 ףוס ןיא "גַאלרַאפ
 ןיזעגַאמ רעד ןעוועג זיא'ס ּוװ זיוה סָאד קידנעיײגיײברַאפ , .דנַאלסור
 ףיסענג .מ תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד -- "גַאלרַאפ-לעביטש, ןופ

 .1917 רעבמעצעד ןט77 ןופ "םעה, ?
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 ןוא דנעב-"הפוקתה: עקיד ןופ סנפיוה ןעזעג ךיא בָאה -- ,"המיבה; ןופ
 ןטייגשרַאפ ןפיוא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,גַאלרַאפ ןבלעז ןופ רעכיב ךָאנ
 -טסַאל עסיורג ףױא ןדָאלעגפיוא ייז ןבָאה רענלעז ןוא רַאוטָארט
 33"לעָארויב יד ןיא ןצייה וצ ייז טימ ידכ ,סָאטיױא

 םעדכָאנ -- ,1919 לירּפַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא "חולישה,
 -- .סעדָא ןעמונרַאפ לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה סעקיװעשלָאב יד יװ
 ַא ןופ ךמס ןפיוא ,טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד ןופ הריזג רעד טול
 ."עיצקעסוועי; רעד דצמ הריסמ

 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,טפירשטייצ עשיערבעה עטצעל יד
 עריא סָאװ ,(?ןרעטשנגרָאמ/) ?יאקרב, טַאלבנכָאװ סָאד ןעוועג זיא ,סעדָא
 ריא ,יאטיל .א .1919 ףוס ןיא ןענישרעד ןענעז ןרעמונ עטצעל
 יו םעדכָאנ ,1920 רַאונַאי ןיא זַא ,טלייצרעד רָאטקַאדער רעטצעל
 זיא ,טָאטש רעד ןיא ןײרַא לָאמ ןטייוצ םוצ ןענעז סעקיװעשלָאב יד
 -עוועג רעד ,"עיצקעסוועי, רעד ןופ שאר םוצ עיצַאגעלעד ַא ןעמוקעג
 שינעבױלרעד ַא םיא ייב ןטעבעג ןוא ,ןישזערעמ .א טסידנוב רענעז
 טעװ רע זַא ךיז קידנטכילפרַאפ ,"יאקרב, םעד רעטייוו ןבעגוצסיױרַא
 .קיטסיצילבוּפ ןייק טינ ןוא ,ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל רָאנ ןכעלטנפערַאפ
 .ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא זיא עטיב יד

 רעשיערבעה ןופ רָאי קיצכַא יד טקידנערַאפ ךיז ןבָאה םעד טימ
 ןיא עסערּפ יד .+:גָאט ןקיטנייה םוצ זיב -- דנַאלסור ןיא עסעדּפ
 ךיראמ טשינ ךיוא טָאה ,שיטסיװעשלָאב ןעוועג טינ זיא יז ביוא .שידיי

 ןרַאװעג ןסַאלשעג זיא "טַאלבגַאט  עשיטסינויצ סָאד .ןעוועג םיִמִי
 ןענעז דנַאלסורסיײװ ןיא ןוא עניַארקוא ןיא .1918 טסוגױא ןט-9 םעד
 -יַארקוא רעשטיײיד רעד תעב ןעגנוטייצ עשיטסינויצ ןענישרעד
 עכעלגעט יד יװ) ןטיבעג יד טָא ןיא טפַאשרעה רעשיליוּפ ןוא רעשינ
 יד ,1919 ןיא וועיק ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"טלעוו יד, גנוטייצ
 ןענישרעד ןענעז סָאװ ,"קלָאפ ןרַאפ, ןוא "דוי רעד; ןעגנוטייצ עכעלגעט
 .(1920--1918 ןרָאי יד ןיא קסנימ ןיא

 -סױרַא ןבָאה ?ןטסילַאיצָאס עטקינייארַאפ , יד ןוא "וטסידנוב, יד
 ,טסּוװַאב יוו .1919--1918 ןרָאי יד ןיא ןעגנוטייצ ערעייז ןבעגעג
 ךָאנ ןרעוו ןופ סעצָארּפ ַא טכַאמעגכרוד ןעײטרַאּפ יד טָא ןבָאה

 .171 יז ,1946 א"ת ,"ירבעה ןורטאיתה םע יכרד, ,ןיסענג .מ **

 ןבעגעג זיא סָאװ ,שינעביולרעד יד ןענַאמרעד וצ יאדכ זיא זַאירוק ַא יו **

 ַא ןבעגוצסורַא ןיוועז .י .ש ןוא יקסמַארבַא .י םינבר יד 1927 ןיא ןרָאװעג

 -ײשַאב ייווצ ."הרות לידגי, ןעמָאנ ןטימ רוטַארעטיל-הרות ןופ גנולמַאז

 ,קסיורבַאב ןיא ןרַאװעג טקורדעג ןענעז גנולמַאז רעד טָא ןופ ןטפעה ענעד

 טלעטשעגסורַא ךיז טָאה סע יװ .ףוס ריא ןעמוקעג זיא םעד טימ ןוא

 טריסערעטניארַאפ ןעוועג ןענַאגרַא-טכַאמ עשיטעיווָאס יד ןענעז רעטעּפש

 ןופ רעכוזַאב רַאפ ןזייוו ןענָאק וצ ייז ידכ ,ןטפעה יד טָא ןבעגסורַא ןיא

 ןענעז סָאד .טפדורעג טינ טרעוו םוטנדיי עזעיגילער סָאד זַא עקירעמַא

 ,דנַאברַאפנטַאר ןופ גנוריגער רעד ןשיװצ טרילפ םענופ געט יד ןעוועג

 -םורד ןיא עיצַאזינָאלַאק רעשידיי רעד טימ תוכיישב ,א"קי ןוא טניָאשזד
 .דנַאלסור

 יַקֹצוַלס הדוהי

 ײז זַא ,םעד טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה סָאד ןוא ,ןעוועג יװ רעקניל

 ןיא .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא ןרָאװעג ןעגנולשעגנייא ןענעז

 טלדנַאװרַאפ ךיז ןעגנוטייצ ערעייז ןבָאה סעצָארּפ םעד טָא ןופ גנַאג
 םעד טָאה "גנוטייצסקלָאפ; רעװעיק יד .רעטעלב עשיטסינומָאק ןיא
 -ומָאק? ןופ ןַאגרָא ןיא טלדנַאװרַאפ ןיוש ךיז 1919 רַאורבעפ ןט2
 ןשידייפ ןופ ןַאגרָא ןיא -- רעטעּפש םישדח יירד ןוא ,"דנוב רעשיטסינ
 ןופ גנוצלעמשפיונוצ ַא -- ?דנַאברַאפמָאק;) ?דנַאברַאפ ןשיטסיגומָאק
 םעד טָאה "רעקעוו; רעקסנימ רעד ."עטקינייארַאפ, ןוא ?ןטסידנוב;
 ָארויב-טּפיוה .רעד ןופ ןַאגרָא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז 1921 לירּפַא ןט1
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 רעביירש ןוא ןרָאטקַאדער יד .דנַאלסורסיײװ ןיא ?עיצקעסוועי, רעד ןופ
 -קילייה .ט ,ץינשזריק .א ,רתסא ,ןייטשנייוו .א) ןעגנוטייצ יד טָא ןופ
 םינקסע יד ןשיװצ רעטעּפש רָאי עכעלטע רימ ןעניפעג (.א .א ןַאמ

 -עיװָאס-שידיי רעד ןופ רעביירש יד ןשיווצ ןוא "עיצקעסוועי, רעד ןופ

 .עסערּפ רעשיט
 ןענישרעד ךָאנ ;ענעז ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ בײהנָא םוצ

 רעטקַארַאכ ןשירַארעטיל ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,שידיי ןיא ןעגנולמַאז
 ןיא .ןעמעלבָארּפ עש:טילָאּפ ןייק טינ טימ ןעמונרַאּפ ךיז ןבָאה רעדָא
 רעד רעטנוא ,דַארגָארטעּפ ןיא ןענישרעד זיא 1922--1920 ןרָאי יד
 -דרע רעד, -- ?טרָאק ןופ ןַאגרָא רעד ,סוקצורב .ב ןופ עיצקַאדער
 -טריװדנַאל רעשידיי רעד טצעמדיוועג ןעוועג זיא רעכלעוו ,"רעטעברַא
 עװקסָאמ ןיא ןענעז 1924--1922 ןיא .עיצַאזינָאלָאק רעכעלטפַאש
 טפירשלמַאז רעשירַארעטיל רעד ןופ ןטפעה ףניפ ךרעב ןענישרעד
 ןוא עשיטסינומָאק טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,?םָארטש;
 55.רעביירש עשיטסינומָאק-טינ

 -לעוו ,"ןויצ-ילעוּפא עקניל ןופ עסערּפ יד זיא השרּפ ערעדנוזַאב ַא
 קידנביילב ,ַײטרַאּפ עשיטסינומָאק-שידיי ַא יו טרימַאלקָארּפ ךיז ןבָאה עכ
 .ווָאכָארָאב רעב רעריפ רעייז ןופ חסונ ןטיול ,?םזיניטסעלַאּפ; םעד יירט

 "רעכיבלמַאז , ,2,5--1922 ןופ רעגינ .ש וצ גרעבניצ .י ןופ ווירב םעד עז **

 .273 'ז ,(1943 קרָאי-וינ) 5 דנַאב



 1948--1914 ןרָאי יד ויא דנַאלסור ןיא עסערּפ עשידיי יד

 -סור ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה ײטרַאּפ רעד טָא ןופ ךעלטשער
 יז .1928 רָאי ןיא ןרָאװעג טרידיװקיל זיא ײטרַאּפ יד זיב דנַאל
 ןופ סָאװ ,שיסור ןוא שידיי ןיא ןעגנוטייצ ייר ַא ןבעגעגסױרַא ןבָאה
 :עװקסָאמ ןיא ןעגנוטייצ עלַארטנעצ יד ןענישרעד גנַאל ןענעז יז
 -ירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד ,) "לסימ ַאיַאקסרַאטעלָארּפ ַאיַאקסיערוװעי;
 רעשירַאטעלָארּפ רעד, ךשמה ריא ןוא ,(1926--1920) ("קנַאדעג רעש
 1927(,36--1926) "קנַאדעג

 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןּפָארטעג ךיוא טָאה לרוג רעכעלנע ןַא
 ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא "טעיװסזַאר, .ךַארּפש רעשיסור רעד
 רעבמעטּפעס -- עסערּפ רעשיסור רעצנַאג רעד רַאפ שדוח ןלַאטַאפ
 ןיא ןבעגוצסױרַא ןביױהעגנָא ןטסינויצ יד ןבָאה טרָא ןייז ףיוא .8
 -סיערוועי ַאקינָארכ, ןעמָאנ םעיינ-טלַא ְזַא טימ טַאלבנכָאװ ַא עװקסָאמ
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,('ןבעל ןשידיי ןופ קינָארכ;) ?ינזישז יִאק
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 ילוי ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ יד טָא .ווָאנַאבעלק בקעי ןופ
 דַארגָארטעּפ ןיא ןענישרעד זיא 1919 גנילירפ זיב 1918 יאמ ןופ .9
 רעטנוא ,(ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא) ?לארשי-ץרא, טפירש-שדוח יד
 ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא יז ךיוא .גרעבדלָאג .ב ןופ עיצקַאדער רעד
 ןלַאקָאל ַא ןופ ,ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא עסערפ עשיטסינויצ ַא
 ,עניַארקוא ןופ טעטש-ץניװָארּפ יד ןיא ןענישרעד זיא ,רעטקַארַאכ
 טקיטסעפרַאפ טינ ךָאנ טרָאד ךיז טָאה סע ןמז-לכ ,זַאקװַאק ןוא ריביס
 .רעטײלגַאב ?עשיקעסוועי, יד ריא טימ ןוא ,טפַאשרעה עשיטעיווָאס יד

 1903 ןופ) דנַאלסור ןיא עסערּפ-"ןויצ-ילעוּפ; רעד ןופ המישר עלופ ַא **

 ,"הלוגבו ץראב ןויצ-ילעוּפ תונותע,, דלוהנרא .ח ןופ לקיטרַא ןיא (1927 זיב

 ,ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא סע .106--103 ז"ז ,(1957) 5 טפעה ,"תופוסא,

 ןיא גנוטיײצ ַא וקַאב ןיא ןבעגעגסױרַא ןויצ-ילעוּפ טָאה 1922 ןיא זַא

 "ךסרכ , ןעמָאנ ןטימ ,(תויתוא עשיערבעה טימ) ךַארּפש רעשיטַאט רעד

 ןיא ןדיײ-גרַאב יד רַאפ טמיטשַאב ןעװעג זיא גנוטייצ יד .("טעברַא יד,)

 עיפַארגָאטַאפ ַא ךיוא טמוק ,406 'ז ,טרַאד) ןַאטסעגַאד ןוא ןַאשזדײברעזַא

 .(רעש-סגנוטייצ ןופ

 יד ןיא ןטפירשטייצ עשיטסינויצ ןענישרעד ןענעז סע זַא ,ןרעה רימ
 -טעװַאסילעי ,ןָאסרעכ ,סעדָא .וָאקרַאכ ,וועיק ןיא 1920--1919 ןרָאי
 ,םוטַאב ,לָאּפָארװַאטס ,ןַאזַאק .ַארַאמַאס ,ווָאטסָאר ,לָאּפָארעּפמיס ,דַארג
 ז,קָאטסָאװידַאלװ ,ַאטישט ,קסטוקריא .,סילפיט ,וקַאב

 ןעגנוטייצ עשיסור יד ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ךיוא ןענעז 1918 ןיא
 ידפ) "ַאלעידענ ַאיַאקסיערװעיא יו ,ןעײטרַאּפ עשידיי ערעדנַא ןופ
 רעײנ רעדע) ?טוּפ יוװָאנ; ,"עּפורג-סקלָאפ, רעד ןופ ("ךָאװ עשידיי
 רעשידיי רעד,) ?ישטָאבַאר יקסיערוועי, ןוא ?ןטסיקלָאפ, יד ןופ ("געוו
 ."דנוב , ןופ ("רעטעברַא

 ןײטשנַאמיד ןועמש

 גנוטייצ רעד ןופ רעדנירג
 "סעמע רעד,

 ןבעגוצסיורַא ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא ?ּפענ, ןופ ןרָאי יד ןיא
 -טסעיוו יקסיערוועי, ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ עכעלטפַאשלעזעג עשידיי ַא
 עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד .(1922 ,דַארגָארטעּפ) ("גנוטייצ עשידיי,) "קינ
 ןביז 1922--1922 רָאי ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה עװקסָאמ ןיא טנגוי
 -וטס רעשידיי רעד,) "טנעדוטס יקסיערוועי; ןַאגרָא ריא ןופ ןטפעה
 ןיא עװקסָאמ ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה "ץולחה, רעלַאגעל רעד .("טנעד
 ןכלעוו ןיא ,?ץולַאכעג; ןַאגרָא ןלַארטנעצ ןייז 1926--1924 ןרָאי יד
 ןיא ןָאטעג טרעוו'ס סָאװ םעד ןגעװ ןרָאװעג ןבירשעג ליפ זיא'ס
 רעטלַאק רעד ןיא ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל ןבָאה ןווּורּפ יד טָא .לארשי-ץרא
 .םישזער ןשיטעיווָאס ןופ רעפסָאמטַא

 ןופ יײר ַא ןבעגוצ ןעמ ןָאק עסערּפ רעשידָאירעּפ רעד טָא וצ
 ןענישרעד ןענעז סָאװ .ןעגנולמַאז עכעלטפַאשנסיו עשירַארעטיל

 ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא עסערּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ המישר יד עז *
 .119--116 ז"ז ,ז"טשת ,א"ת ,"הלואגל קבאמב  ,ילאפר .י ןופ ךוב ןיא
 רעשיטַאט רעד ןיא ענייא ךיוא ןַארַאפ זיא ןעגנוטייצ יד טָא ןשיװצ
 .סיַאטוק ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,שיניזורג ןיא ענייא ןוא ךַארּפש
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 רעד ןוא "הלכשהה יציפמ, עלַאגעל יד ןופ טַאנָארטַאּפ ןרעטנוא
 1926--1922 ןיא ."טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה רעשידיי

 -וועי, ןעמָאנ ןטימ ,דַארגָארטעּפ ןיא ןעגנולמַאז ייווצ ןענישרעד ןענעז
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,("קנַאדעג רעשידיי רעד,) "לסימ ַאיַאקסיער
 ןענישרעד ךיוא טרָאד ןענעז ךרעב ןרָאי עבלעז יד ;גרובזניג .ש ןופ
 -ָארכ עשידיי;) ?סיּפָאטעל עיָאקסיערוװעי; גנולמַאז רעד ןופ דנעב ריפ
 רעד טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה גנוריגַאדער ריא ןיא סָאװ ,("קינ
 וצ ךישממ ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סע .יקסניזָאל .ש רעקירָאטסיה
 "ַאנירַאטס ַאיַאקסיערוועי, גנולמַאז עשירָאטסיה יד ןבעגסיורַא םייב ןייז
 .1930--1924 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד ןענעז ריא ןופ דנעב יירד ןוא
 רעד טָא טימ ןעװעג לּפטמ ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג רעד ןופ שארב
 יד טָא .גרעבניצ .י ןוא גרעבנרעטש .ל ןענַאטשעג ןענעז ,עבַאגסױא
 טנזױט ןופ עגַאלפיוא ןַא ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ןעגנולמַאז
 55,ןרַאלּפמעזקע 2500 זיב

 עכעלטפַאשנסיו עשידיי ייוצ יד 1920 ןיא ןרידיווקיל ןטימ
 רעד ןעמוקעג זיא ,ןביוא ןרָאװעג טנָאמרעד ןענעז סָאװ ,ןטפַאשלעזעג
 עטכישעג רעשידיי רעד ןופ גנושרָאפ רעקיגנעהּפָאמװא רעד וצ ףוס
 ,דנַאברַאפנטַאר ןופ םוחת ןיא רוטלוק ןוא

 עסערּפ עשיטעיווָאס יד

 ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא

 ןטפירשטייצ ענעדישרַאפ יד ןעמענרַאפ םישזער ןשיטעיווָאס ןיא
 שרעדנַא ןיטולחל זיא עבַאגפיוא רעייז רעבָא ,ץַאלּפ ןקיטכיוו רעייז ַא
 -ַארקָאמעד ןיא עסערּפ רעד רַאפ טמיטשַאב זיא סָאװ ,עבַאגפיוא יד יװ
 עיצַאמרָאפניא םשל עיצַאמרָאפניא ןייק טינ ןרעפיל ייז .תונידמ עשיט
 שיוטסיוא-סגנוניימ ןעיירפ ַא רַאפ סענובירט ןייק טינ ןענעז ייז ןוא
 רעייז .ןעמעלבָארּפ עלערוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,עשיטילָאּפ ןגעוו
 עדנַאגַאּפָארּפ ןריפ ןוא ןסַאמ יד ןעיצרעד וצ זיא עבַאגפיוא-טּפיוה
 .דנַאל ןיא ײטרַאּפ רעקידנשרעה רעד תבוטל

 ַא ןָא טלַאה ןוא ןטלַאהעגנָא טָאה םישזער רעשיטעיווָאס רעד
 .הנידמ רעד ןופ ןכַארּפש עלַא ןיא עסערּפ ןופ םעטסיס ןטגייווצרַאפ
 ,ענעסקַאװרעד רַאפ ןלַאנרושז-שדוח ,רעטעלבנכָאװ ,ןעגנוטייצ עכעלגעט
 ןעמעלבָארּפ עלעיצעּפס ןרעלקפיוא רַאפ ,רעדניק רַאפ ,טנגוי רעד רַאפ

 רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ תויה .וו.א.א .וו.א.א טסנוק ,טפַאשנסיװ רַאפ
 ןָאילימ ייוװצ רעביא דנַאלסור ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עיצולָאװער
 יד ףיוא ןרָאװעג טגײלעגפיורַא זיא ,שידיי טדערעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 עיגָאלָאיב ןופ ןעמעלבָארּפ , גנולמַאז עשיסור יד ןענעכערוצ ןעמ ןָאק יד וצ **

 סָאװ ,(1930--1926 ןרָאי יד ןיא ןעגנולמַאז 4) "ןדיי יד ןופ עיגָאלָאטַאּפ ןוא

 .םיריוטקָאד עשידיי עפורג ַא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןענישרעד זיא

 םימוסרּפ , ,(רָאטקַאדער) רעלושטלַא .מ עז ןגַארטרָאפ עלַא יד טָא ןגעוו םיטרּפ

 .ה"ל--ל ז"ז ,ל"שת ,"תודהיו םידוהי לע תוצעומה-תירבב םייסור

 יקצולס הדוהי

 ,"סעיצקעסוועי, יד ,ַײטרַאּפ רעשיטסינומַאק רעד ןיא סעיצקעס עשידיי
 יד טָא ןריגַאדער סָאד .ךַארּפש רעד טַא ןיא עסערּפ ַא ןלעטשוצפיוא
 עשידיי ןופ טנעה עיירט יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא עסערּפ
 עקניל ,"עטקינייארַאפ, ,ןטסידנוב ענעזעועג בור סָאד ,ןטסינומָאק
 זיא סָאװ ,ךַאז רעדעי ןופ םיאנוש ענעכָארּפשעגסױא ,ןטסינויצ-ילעוּפ
 -ץרא דנַאלמייה ןייז ,ךַארּפש עשיערבעה ןייז ,קלָאפ ןשידיי םעד רעייט
 .עיגילער ןייז ןוא לארשי

 עיײנ יד ןעלקיװטנַא וצ ןפלעה טפרַאדעג טָאה עסערּפ יד טָא
 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רוטלוק עשיטסינומָאק יד ,רוטלוק עשידיי
 -- ןָאט וצ סָאד טיירג ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש
 יד ןופ עקינייא .טנַאה רעטיירב ַא טימ ןיול רעייז ןעמוקַאב ןבָאה
 עסיורג יד ןופ ןסירעגטימ ןרָאװעג ןענעז רעביירש עשידיי עטסערג
 יז ןופ ליפ .ייז רַאפ טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלגעמ
 םישזער ןשיטסינומָאק ןיא זַא ,טביולגעג טיײקויַאנ רעייז ןיא ןבָאה
 ןדער סָאװ ןסַאמ עשידיי יד רַאפ רעציטש רעיירט ַא ןעמוקעגפיוא זיא
 לײט ַא ןוא החמש טימ לייט ַא -- טיירג ןעוועג ןענעז ייז ןוא שידיי
 ןשידיי ןופ תורצוא עלַא ףיוא ןייז וצ רתװװמ -- קיטיײװצרַאה טימ
 דוד יװ ,רעטכיד ןוא רעביירש עסיורג יד טרעהעג ןבָאה ייז וצ .רבע
 ,ָאקטיװק .ל ,ןײטשּפָאה .ד ,שיקרַאמ ץרּפ ,רתסנ רעד ,ןָאסלעגרעב
 .א .א ווָארינשוק .א

 ןלַאפעגניירַא ןענעז יז זַא ,טליפרעד יײז ןופ ליפ ןבָאה ךיג רָאג
 טָאה סָאװ ,לָארטנָאק ַא רעטנוא ןענופעג ךיז ןבָאה ייז .עקטסַאּפ ַא ןיא
 רעטנענַאמרעּפ ַא רעטנוא ןוא .ןרעװ טפרַאשרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג
 -סינומָאק רעד ןיא עיצקעס רעשידיי רעד ןופ םיחילש יד דצמ רוזנעצ
 ןוא םישעמ ערעייז עלַא טגלָאפעגכָאנ ןבָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ רעשיט
 .עיניל-סגנוריגער רעלעיציפָא רעד ןופ גיײנּפָא ןדעי טריקיטירק ףרַאש
 רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ףוס םוצ ןיוש
 ךיז טָאה רעכלעוו ,ץנעגילעטניא עשידיי יד ןטכינרַאפ ןופ סעצָארּכ
 רעקידנעטשלופ רעד טימ 1952--1948 ןרָאי יד ןיא טקידנערַאפ
 .עּפורג רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ עיצַאדיוװקיל

 יד ןופ טפלעה עטשרע יד ןוא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד רעבָא
 רעטשרמולכ ַא ןופ ןכייצ ןרעטנוא רעבירַא ןענעז ןרָאי רעקיסיירד
 .עסערּפ ןוא רוטַארעטיל ,לוש רעשידיי רעד ןופ גנואילבפיוא

 -ַאטשעג ןענעז עסערּפ רעשיטעיװָאס-שידיי רעד ןופ ץיּפש ןיא
 -סייוו ןיא ןוא עניַארקוא ,עװקסָאמ ןיא ןעגנוטייצ עכעלגעט יירד ןענ
 רעװקסָאמ רעד ןעוועג זיא יז ןשיווצ ןופ עטסקיטכיוו יד סָאװ ,דנַאלסור
 גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע ןוא רעדנירג רעד ."סעמע;
 ריא רעטנוא ןוא ,םיברוקמ סנינעל ןופ ,ןײטשנַאמיד ןועמש ןעוועג זיא
 ַא יװ ןעניישרעד ןביוהעגנָא יז טָאה ?טײהרַאװ יד, ןעמָאנ ןטשרע
 יז טָאה רעטעּפש .1918 ץרעמ ןיא ,דַארגָארטעּפ ןיא טַאלבנכָאװ
 ןט:7 םעד טשרע ןוא "תמא רעד, ףיוא ןעמָאנ ריא טרעדנעעג

 ז"ט ךוב ,"רבעה , ,דרעזעג--טעזַא ,(יקציבַאב) יבבל .י ןופ לקיטרַא עז *

 ,121--118 ז"ז ,(ט"כשת)



 1948--1914 ןרָאי יד ויא דנַאלסור ןיא עסערפ עשידיי יד

 ליפ סָאװ ,ןעמָאנ רעד ןרָאװעג ןבעגעג ריא זיִא 1920 רעבמעווָאנ
 רָאטקַאדער-טּפיוה ריא .גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ךָאנ םיא ןעקנעדעג
 רעטכעלש ןוא רעטרעטיברַאפ ַא ,װַאקַאװטיל השמ ןעװעג זיא
 ןוא טכַארַאפ ןעװעג זיא רעכלעװ ,שטנעמ
 .עטסטנעָאנ ענייז ןופ ןגיוא יד

 .תד ןשידיי ןגעק המחלמ-סגנודנעלרַאפ ַא טריפעג טָאה "סעמע;
 טלַאהניא רקיע רעד ןעוועג זיא סָאד .םזינויצ ןגעק ןוא תירבע ןגעק
 זיא גנוטיײצ רעד ןיא לט רענײמעגלַא רעד .לייט ןשידיי ריא ןופ
 ןשיטסידנַאגַאּפָארּפ ןוא ןוויטַאמרָאפניא ןופ גנוצעזרעביא ןַא ןעוועג
 רעשיטעיווָאס רעצנַאג רעד ןרָאװעג טלעטשעגוצ זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ
 עשידיי יד רָאנ יװ זַא ,םעד וצ טריפרעד טָאה עיניל יד טָא .עסערּפ
 ןבָאה ,ךַארּפש עשיסור יד טנגייאעגוצ ךיז ןבָאה דנַאלסור ןיא ןסַאמ
 ןבָאה יײז עכלעוו ןיא ןעגנוטייצ עשיסור יד ןענעייל ןביוהעגנָא יז
 ,לַאניגירָא ןייז ןיא לַאירעטַאמ םענײמעגלַא םעד ןעניפעג טנָאקעג
 יד עכלעו טימ ,םילוזלז יד ןענעײל טפרַאדעג טינ ןבָאה ןוא
 ענייז עלַא ןיא ,טײקשידי טלדיזעג ןוא טפמישעג טָאה גנוטייצ
 קידנבָאה טינ ,טגעזעגרעטנוא גנוטייצ יד טָאה ױזַא ןוא .ןעגנוניישרעד
 .טציטשעג ךיז טָאה יז רעכלעו ףיוא גייוצ יד ,וצרעד הנווכ יד
 רעד ןיא ,רענעלק ץלַא ןרָאװעג זיא רענעײל עריא ןופ לָאצ יד
 רַאפ טַאגָארוס םענופ עיצַארענעגעד יד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה'ס יװ סָאמ
 .ןעלקיװטנַא וצ טימַאב ךיז טָאה גנוטייצ יד סָאװ ,רוטלוק רעשידיי

 טרעהעג זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה רעד ןופ קידנבױהנָא
 ןבילוצ טייקנדירפוצמוא ןוא רעיורט ןופ ןָאט ַא "סעמע; ןיא ןרָאװעג
 רעד ןופ ןוא ןלוש "עשידייא יד ןופ ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןפױלטנַא
 גנוטייצ יד זיא 1928 לירּפַא ןיא .עסערּפ ןוא רוטַארעטיל "רענָאיזַאק;
 .ווָאקַאװטיל .מ רָאטקַאדער ריא טימ ןעמַאזוצ -- ןרָאװעג טרידיווקיל

 גנוטייצ עכעלגעט עלַארטנעצ יד ןענישרעד זיא עניַארקוא ןיא
 טשרעוצ) קילבוּפער רעד טָא ןופ טָאטשטּפױה רעד ןיא שידיי ןיא
 ריא זיא 1924--1919 ןרָאי יד ןיא .(וועיק -- 1934 טניז ןוא ,ווָאקרַאכ
 רעשיצַאנ רעד זיב ןוא ,רעטעּפש ."ןָאפ עשיטסינומָאקק ןעוועג ןעמָאנ
 ןעװעג ןענעז רעדנירג עריא ."ןרעטש רעד; -- (1941) עיזַאװניא
 ,יקסווָאקַאװָאנ .י : יז ןשיווצ) "עטקינייארַאפ, ןוא "ןטסידנוב, ענעזעוועג
 רעװקסָאמ ןופ עיּפָאק עסַאלב ַא ןעוועג זיא יז .(ןישזערעמ .א ,סעפַאר .מ
 .עניַארקוא ןיא זיולב טיײרּפשרַאפ ןרָאװעג ןוא ?סעמע,

 ןיא וליפא טסַאהרַאפ

  ןט 8 ידו }גאוה עאסס" (הקנמאופ פאק 8 זירַּפ
 4 3 / | .ענעסירפיקיצצנ םדייפ ימיָצ
 / : } -שױא ניאיטנעב םע:4 טאר
 } 8ו0עוו5--היפסני* |= םענופ טעטימָא ריפ
 1 4 לשידַאש עסיטערַאס רגאב

 ו נא וגו (18013 1 .געיובשאר עטיטס

 היל - יש + ניי שי רשע

 עכעלגעט יד טָאה ,דנַאלסורסייװ ןופ טַאטשטּפױה יד ,קסנימ ןיא
 ,"רעקעוו רעד. --- ןעמָאנ ןשידנוב ןקידרעירפ םעד ןגָארטעג גנוטייצ
 זיא 1925 ןיא .ךשמה רעטקעריד ריא ןעװעג יז זיא שיטקַאפ ןוא
 םעניד םעד טָא ךיוא ןסיירוצרעביא ידכ תועמשמ .,ןרָאװעג ןסָאלשַאב
 גנוטייצ רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןרעדנע וצ ,רבע ןשידִיי ןטימ םעדָאפ
 ןעמונרַאפ זיא קסנימ זיב ןענישרעד זיא יז ךיוא ."רבַאיטקָאא ףיוא
 .1941 ינוי ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג

 -ייוצ ןענישרעד ןענעז סָאװ ,עכלעזַא רעדָא) ןעגנוטייצ עכעלגעט
 -ץניװָארּפ יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענעז ,(ךָאװ ַא לָאמ יירד

 וװַאקאװטיל השמ

 "סעמע רעד , ןופ רָאטקַאדער
 ןכרוד ןרָאװעג טרידיווקיל

 םישזער-ןילַאטס

 ףדיי ןופ סעיצַארטנעצנָאק עסיורג ןענופעג ךיז ןבָאה סע ּוװ ,טעטש
 ןבָאה וצ ןעװעג זיא עבַאגפיוא רעיײז .שידיי טדערעג ןבָאה סָאװ
 ןעלדַאט ןוא ןעעדיא עשיטסינומָאק יד ןפרַאװנָא םייב החגשה יד
 ערעייז ןיא ןבעל ןזעיגילער רעדָא ןלַאנָאיצַאנ ַא ןופ גנוניישרעד עדעי
 טָאה'ס יװ טנעמָאמ ןטימ ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא ןבָאה יז .רעטרע
 שרוש ןטימ ןייז וצ רקוע עבַאגפיוא רעייז זַא ,טלעטשעגסיורַא ךיז
 .ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא ,ןקורדסיוא ענייז עלַא ןיא טייקשידיי סָאד
 ןיא "געוו רעשיטסינומָאק רעד; :ןעמענ עקינייא ןענָאמרעד ןלעװ רימ
 רעד, ,(1927--1927) "רעטעברַא רעסעדָא רעד, ,(1926--1920) לעמָאה
 -עברַא רעגושטנעמערק, ,(1925--1927) וועשטידרעב ןיא ?רעטעברַא
 -ישרעד ןענעז ןעניטעלויב ןוא ןעגנוטייצ עלַאקָאל .(1925--1922) "רעט
 -סטעברַא ףיוא ךיוא רָאנ ,טעטש ענעדישרַאפ ןיא רָאנ טינ ןענ
 עשידיי ןופ סעיצַארטנעצנָאק ןעװעג ןענעז סע עכלעוו ןיא ,רעצעלּפ
 .רעטעברַא

 ענעגייא ריא ןדנירג וצ טריפרעד .טָאה עיצַאזינָאלָאק עשידיי יד
 סָאד ָאקרַאכ ןיא ןענישרעד זיא 1930--1926 ןרָאי יד ןיא .עסערּפ
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 סָאדװ -- ךשמה ריא סָאװ ,"רעיוּפ רעשידיא רעד, טַאלבנכָאװ
 תוחּפל ךָאו ַא לָאמ ייוצ ןענישרעד זיא -- "ףרָאד עשיטסילַאיצָאס
 רעטשרע רעד ןיא ןענישרעד ןענעז ןעגנוטייצ עלעיצעּפס .1922 זיב
 ןטַאר עמָאנָאטױא עשידיי יד ןיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה
 -על, ,"סעמע רעפרָאדנילַאטס; :יײז ןשיװצ ,םירק ןוא עניַארקוא ןיא
 טריװלָאק, ,(ףרָאדנינילַאק) "סעמע טריװלַאק, ,(ףרָאדיײרפ) "געוונינ
 ךיז טָאה עכלעװ ,?טרָא, טפַאשלעזעג יד .("לָאּפָאטַאלזייננ "ןרעטש
 טָאה ,דנַאברַאפנטַאר ןיא עיצַאזינָאלָאק רעשידיי רעד טימ ןעוועג לּפטמ
 טפירש-שדוח עלעיצעּפס ַא 1927--1927 ןרָאי יד ןיא ןבעגעגסױרַא

 סלטַאכימ המלש
 ,רַאיטקַא רעטמירַאב

 -ניא ַא ןיא ןרָאװעג טעגרהרעד

 "עפָארטסַאטַאק-ַָאטיוא , רעטריזינעצס

 רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב

 דנַאברַאפנטַאר ןיא רוטלוק רעשידיי

 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד טעמדיװעג ןעוװעג זיא סַאװ ,שיסור ןיא
 ןרָאטקַאדער עריא וצ .?ַאנובירט, ןעמָאנ ןטימ ,עיצַאזינָאלָאק רעשידיי
 ןיגַארב ןעמָאנָארגַא יד ,יקסוװַאלסַאז דוד ,ןײטשנַאמיד טרעהעג ןבָאה
 ןענישרעד גנוטייצ רעד ןיא זיא 1937 רעבמעוװָאנ ןיא .עדלָאג ןוא
 רעד ןופ גָאטרָאי ןטסקיצנַאװצ םוצ ןײטשנַאמיד ןופ לקיטרַא ןַא
 רשכ ןעװעג טינ זיא לקיטרַא רעד .שינערעקרעביא רעשיטעיווָאס
 .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא גנוטייצ יד ןוא טכַאמ רעד ןופ ןגיוא יד ןיא

 ןשידיי-טינ ןוא ןשידיי ַא רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא ?ַאנובירט;
 רעד ןופ עטכישעג רעד וצ לַאירעטַאמ ליפ טכַארבעג טָאה ןוא רענעייל
 דנַאלסור ןופ ךעלעקניוו עלַא ןיא עיצַאזינָאלָאק רעכעלטפַאשטריװדנַאל
 .ןַאשזדיבָאריב ןיא ןוא

 .ךיז רַאפ השרּפ ַא זיא ןַאשזדיבָאריב ןיא עסערּפ עשידיי יד
 טָאה עכלעוו ,"ןרעטש רענַאשזדיבָאריב, גנוטייצ יד טייג -- שארב
 עצרוק טימ) טניישרעד ןוא 1920 רעבָאטקָא ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא
 לָאמ ירד סױרַא טײג גנוטייצ יד .גָאט ןקיטנייה ןזיב (ןסייררעביא
 גנוטיידַאב םוש ןייק טינ טָאה ןוא ןיטעלויב רעמערָא ןַא יו ךָאװ ַא

 יקצולס הדוהי

 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ריא טימ ךיילגוצ .רעטקַארַאכ ןשידיי ןופ
 -סנַאשזדיבָאריב;) ןעמָאנ ןבלעז ןטימ שיסור ןיא גנוטייצ עכעלגעט ַא
 12 ךרעב זיא גָאט-וצ-טנייה גנוטיײרּפשרַאפ ריא ןוא ("ַאדזעיווז ַאיַאק
 ַא ןענישרעד זיא 1940--1936 ןרָאי יד ןיא +"ןרַאלּפמעזקע טנזיוט
 ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,?טסָאּפרָאפ, ןעמָאנ ןטימ גנולמַאז עשירַארעטיל
 -רַאפנטַאר ןיא ןענָאיַאר עלַא ןופ רעביירש עשידיי טקילײטַאב ךיז
 ןענישרעד שיטקַאפ ןענעז גנולמַאז רעד טָא ןופ ןטפעה עטשרע יד .דנַאב
 זיא ןַאשזדיבָאריב טָאטש רעד ןופ ןעמָאנ רעד רעבָא ,עװקסָאמ ןיא
 ןבעגעגסױרַא זיא גנולמַאז יד ּוװ טרָא סלַא עליה רעד ףיוא ןענישרעד

 ןײמשּפע אנבש
 "טייקינייא,, ןופ רָאטקַאדער-טּפיוה

 טעמדיוועג ןעוועג זיא גנולמַאז רעד ןופ לייט רעקידנטיײדַאב ַא .ןרָאװעג
 .ןָאיַאר ןעמָאנָאטױא ןשידִיי, ןיא עיצַאזינָאלָאק ןופ ןעמעלבָארּפ יִד

 -ילעב עשידיי רַאּפ טמיטשַאב ןעוועג ןענעז ןעגנוטייצ עלעיצעּפס
 ןיא טפירש-שדוח ַא יו ןענישרעד זיא "לדָאנ עטיור יד; .הכאלמ
 רעד ןופ ןַאגרָא רעד יװ (1930--1925) ווָאקרַאכ ןיא ןוא (1924) קסנימ
 .?עניַארקוא ןוא דנַאלסורסייװ ןיא ןדנַאברַאפ-רעדיינש יד ןופ גנוטייל,

 לָאמ עקינייא װָאקרַאכ ןיא ןענישרעד זיא 1937--1927 ןרָאי יד ןיא
 -רעקרעװטנַאה יד טידערק ןלייטרעד וצ ןדנַאברַאפ יד ןופ ןַאגרָא רעד
 ."רַאטסוק רעד, ןוויטַארעּפָאָאק

 ,"רענָאיּפ;) עװקסָאמ ןיא ןענישרעד ןענעז ןעגנוטייצ-רעדניק
 --1920 ,?לרבַאיטקָא ,1925--1922 "דיירפ/,) וועיק ןיא ,(1928--+5
 קסנימ ןיא ןוא (1937--1928 ,'טיירג יז ווָאקרַאכ ןיא (9

 תידוהיה תובשיתהה , ,יבבל .י עז ,ןַאשזדיבַאריב ןיא עסערּפ רעד ןגעו *

 .332--318 ז"ז ,ה"כשת ,םילשורי ,"ןַא'זדיבוריבב



 1948--1914 ןרָאי יד ןיא דנַאלסור ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז ייז .(1927--1929 ,"ץענינעל רעגנוי,)
 רעשיטעיווָאס רעד ןופ דנַאברַאפ םוצ .דנַאברַאפ-"ןרענָאיּפ , ןשיטעיווָאס
 -סָאמ) ?דלַאװגנוי, ןעגנוטייצ יד טרעהעג ןבָאה (?לָאמָאסמָאק,) טנגוי
 רעגנוי רעד, ,(1936--1924) ?עידרַאװג עגנוי, ,(1928--1923 ,עוק
 .(1935--1922 ,קסנימ) רעטעברַא

 יװ ,ןעגנוטייצ עשיגָאגַאדעּפ טנידַאב ובָאה ןלוש עשידיי יד
 ןיא ןוא (1928--1924 ,עװקסָאמ) ,"לוש רעינ רעד וצ ןגעוו יד ףַא;

 .(1937--1928 ,װָאקרַאכ) "גנודליבנטַאר, ךשמה

 עדנַאנַאּפָארּפ רעזעיגילער-יטנַא רַאפ ךעלטעלב-גולפ עלעיצעּפס

 ,טעטש ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא טייצ וצ טייצ ןופ ןענעז

 ןענישרעד זיא 1935--1931 ןיא .םיבוט-םוי עשידיי יד ברע סרעדנוזַאב

 ?סערױקיּפַא רעד, ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ עלַארטנעצ ַא עװקסָאמ ןיא

 ."קינשזָאבזעב , ןשיסור םוצ לעלַארַאּפ ןעוועג זיא סָאװ
 טשרעהַאב ןבָאה ןטעיוװָאס יד ןעוו ,1941--1929 ןרָאי יד ןיא

 -לַאב יד ךיוא רעטעּפש ןוא ,דנַאלסורסייוװ-ברעמ ןוא עניַארקוא-ברעמ
 ךרעב טבעלעג ןבָאה סע עכלעװ ןיא ןענָאיַאר -- ,רעדנעל עשיט
 -ַאב יד ןרָאװעג קרַאטש זיא ,םיטילּפ ןוא ןדיי עקיטרָא ןָאילימ ייווצ
 ךיז טָאה סע ןוא יז ןשיװצ עדנַאגַאּפָארּפ ַא ןריפ וצ שינעפרעד
 ןעגנוטייצ-גָאט יד ייז ןשיװצ ,שידיי ןיא ץענ-עסערפ ַא טלקיװטנַא
 "סעמע רענליוא ,"ןרעטש רעגרעבמעל, ,"ןרעטש רעקָאטסילַאיב;
 גנוטייצ עכעלגעט עקניל יד םויק ריא ןעוועג ךישממ טָאה ענווָאק ןיא
 ןרָאװעג טרעדנעעג זיא 1940 רעבמעצעד ןיא ןוא ,?טַאלבסקלָאפ;
 ןיא ןענישרעד ךיוא ןענעז סע ."'סעמע רענוװָאק, ףיוא ןעמָאנ ריא
 ,ףלַארטש, טנגוי רעשיטסינומָאק רעד רַאפ טַאלבנכָאװ א ענוװָאק
 ."יובפיוא, ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח ַא עגיר ןיא ןוא

 עכעלטפַאשנסיװ ןוא עשירַארעטיל יד ןבָאה טרעוװ ןקידרעיוד ַא
 עכלעוו ןיא ןוא ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןטפירשטייצ

 טאר םענָאיאר נוא וא(ב)57 קר רעפרָאדנינילאק נופ נאגרָא

 עקידנטעּברא יד נופ נטאטופעד יד גופ יי

 6 (2455) 45 .מונ רָאי 1940 לערּפא 18 ,קיטש ּוע

 ַא .רעשרָאפ ןוא רעביירש עשידיי עטסערג יד ןבירשעג ןבָאה סע
 יד ןבעגעגסױרַא טשרעוצ טָאה עניַארקוא ןיא רעביירש עשידיי עּפורג
 ריא טרעדנעעג טָאה סָאװ ,(1922--1928) ?טילָארּפ, טפירש-שדוח
 עשיטעיווָאס, ךיוא רעטעּפש ןוא ,(1927---1928) "טסעמרַאֿפ, ףיוא ןעמָאנ
 ןופ עיצקַאדער רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ רעד .(1941--1928) "רוטַארעטַיל
 טעמכ רעבָא ,לָאמ וצ לָאמ ןופ ןרעדנע ךיז טגעלפ טפירש-שדוח רעד
 .רעפעפ קיציא ןופ ןעמָאנ רעד טלוב טרָאד זיא קידנעטש

 יד, טַאלבנכָאװ-ייווצ סָאד ןענישרעד זיא 1923--1924 ןרָאי יד ןיא
 ןעוועג "ןרעטש, רעקסנימ רעד זיא דנַאלסורסיײװ ןיא ."טלעוו עטיור

 רעפעפ קיציא
 ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,"טייקינייא ,, ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא

 לעפַאב סנילַאטס טול

 -בוּפער רעד טָא ןיא רעביירש עשידיי יד ןופ ןַאגרָא רעלַארטנעצ רעד
 1941--1934 ןרָאי יד ןיא .עיזַאװניא רעשיצַאנ רעד זיב 1925 ןופ ,קיל
 יו ,"?שיטעווָאס, ךוברָאי עסיורג סָאד ןענישרעד עװקסָאמ ןיא זיא
 .דנַאברַאפנטַאר ןיא רעביירש עשידיי יד ןופ גנולמַאז עלַארטנעצ יד
 רעייטש ןטימ ןעמַאזוצ ,טכעלטנפערַאפ ןבָאה ןטפירשטייצ עלַא יד טָא
 יד ךיוא יװ ,?דנַאלמיײה ןשיטסילַאיצָאס; ןרַאפ ןוא ײטרַאּפ רעד רַאּפ
 -ילודג; ערעדנַא ןוא ןענילַאטס ןופ סעדער יד ןופ ןעגנוצעזרעביא
 ,רעדיל ,ןעגנולייצרעד :לַאירעטַאמ ןשירַארעטיל ךיוא -- "רודה
 .ןעגנולדנַאהּפָא עשיטירק

 ןדנוברַאפ ןעװעג ןענעז ןעגנוטייצ עכעלטפַאשנסיו עשידיי יד
 .ועיק ןוא קסנימ ןיא ןטוטיטסניא עכעלטפַאשנסיװ עשידיי יד טימ
 ןבָאה סָאװ ,ייז ןופ עקינעי יד טַאהעג ןבָאה טייקיטכיוו ערעדנוזַאב ַא
 ןוא "ךַארּפש עשידיי יד; יװ ,עיגָאלָאליפ רעשידיי טימ ןעמונרַאפ ךיז
 וועיק ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,?טנָארפכַארּפש ןפַא ךשמה ריא
 ףיטש .ג ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1929--1927 ןרָאי יד ןיא
 ןיא קסנימ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,?גנולמַאז עשיטסיווגנילא ךיוא יו
 ךיז ןבָאה עטכישעג ןוא רוטַארעטיל ןופ םינינע יד טימ .1926--+3
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 קסנימ) "?טנָארפ ןכעלטפַאשנסיװ ןפַא; גנולמַאז יד טקיטפעשַאב
 .(1926--1934 .,וועיק) "עיצולָאװער ןוא טפַאשנסיװ, ןוא (1925--+2

 -שירָאטסיה רעד ןופ דנעב ריפ יד ךיוא ןבָאה טרעוו ןטפַאהרעוד ַא
 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,"טפירשטייצ, גנולמַאז רעשירַארעטיל
 עשידיי ,רוטלוק רעשיסורסייוו רַאפ טוטיטסניא, ןכרוד קסנימ ןיא
 ןופ ןעגנולמַאז ייוצ יד ןוא ,1931--1926 ןרָאי יד ןיא "גנולײטּפָא
 ,"עיסימָאק רעשיפַארגָאעכרַא-שירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ ןעגנושרָאפ;
 ןרָאי יד ןיא ,ועיק ןיא שיניַארקוא ןיא ןענישרעד ןענעז עכלעוו
 4.טנַאלַאג הנוי רעשרָאפ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1929--18

 ןײטשּכָאה דוד

 טעַאּפ רעשידיי רענעעזעגנָא
 רעד תעב ןרַאװעג טכַארבעגמוא
 רעשידיי רעד ןופ עיצַאדיוװקיל
 דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא רוטלוק

 ןטימ ןרָאװעג טלעטשענּפָא עסערּפ יד טָא זיא קילב ןטשרע ןפיוא
 סרעטנעצ עשידיי יד ןבעגעג ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ,ּפַאלק-טױט
 ןעמ טקעלּפטנַא ,ןיירַא ךיז טכַארט ןעמ ןעוו רעבָא ,דנַאברַאפנטַאר ןיא
 יד ןופ טפלעה רעטייוצ רעד ןיא ןיוש עיצַאדיװקיל ןופ םינמיס
 םענופ טַאטלוזער רעכעלריטַאנ ַא ןעוועג זיא סָאד .ןרָאי רעקיסיירד
 ןטלַאהנָא טנָאקעג טינ טָאה ןעמ .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ ןּפמורשנייא
 -יטנַא וליפַא ןוא שידיי-טשינ ןעוועג זיא טלַאהניא ריא סָאװ ,עסערּפ ַא
 ַא סָאװ ןוא ,שידיי ןעװעג זיא ךַארּפש ריא רָאנ ןוא ,שידיי
 -רעביא ןַא ןעוװעג זיא ןבירשעג טָאה יז סָאװ םעד ןופ לייט רעסיורג
 ,םיגיהנמ יד ןופ סעדער ןוא ןעלקיטרַא עלעיציפָא יד ןופ גנוצעז
 .עסערּפ רעשיסור רעד ןיא ןענעייל טנָאקעג ךיוא טָאה ןעמ עכלעוו

 רעד ןופ שינעטנעק יד טרעטיירבעגסיוא ךיז טָאה סע תויה ןוא
 ןשידיי םענעסקַאװרעד ןוא טנגוי ,רעדניק יד ןשיװצ ךַארּפש רעשיסור

 ןופ ןעגנושרָאפ , ןופ דנעב יירד יד ןענָאמרעד וצ יאדכ ךיוא זיא סע *

 ןענעז סָאװ ,"ןדיי עשיניזורג יד ןופ "ייזומ ןשיפַארגָאנטע-שירָאטסיה

 ,1945--1940 ןרָאי יד ןיא ,יסיליבט ןיא ןענישרעד

 יקצולס הדוהי

 טָא טימ גנוריסערעטניארַאפ רעייז ןרָאװעג רענעלק ץלַא זיא ,רוביצ
 -ידיי רעד רַאפ ץַאזרע רערעגָאמ ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,עסערּפ רעד
 ןעו ןוא ןפלָאהעג טינ ןבָאה ןטעשזדוב-סגנוריגער יד .עסַאמ רעש
 רענעײל גונעג ָאטשינ זיא אלימב זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה טכַאמ יד
 ןעניישרעד ריא ןלעטשּפָא יז ןגעלפ ,גנוטייצ רענעי רעדָא רעד רַאפ
 זיא סע .םעד ןגעק טרָאװ ַא ןגָאז וצ טגַאװעג טשינ טָאה רענייק ןוא
 עשידִיי יד טעטכינרַאפ טינ ןטלָאװ סיצַאנ יד וליפא ןעוו זַא ,ןעמענוצנָא
 -נוא יױזַא יצ ױזַא טַײצ רעד טימ עסערּפ עשידיי יד טלָאװ ,םיבושי
 52 ,ןעגנַאגעגרעט

 ןַאסלעגרעב דוד

 ,רעביירש רעטמירַאב
 ןרַאװעג טכַארבעגמוא

 ןענילַאטס ךרוד

 "טייקינייא

 ךרוד דנַאברַאפנטַאר ןופ לייט ןקידברעמ םעד ןריּפוקַא ןטימ
 -שידיי רעד וצ ףוס רעד ןעמוקעג זיא ,1941 רעמוז ןיא ןשטייד יד
 רעטעּפש רָאי ַא טשרע .ןגייוװצּפָא עריא עלַא ןיא עסערּפ רעשיטעיווָאס
 גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ גנוניישרעד יד ןרָאװעג טיײנַאב זיא ךרעב
 -טּפיוה עקיליײװטײצ יד ,עגלָאװ רעד ףיוא (ַארַאמַאס) וועשיביוק ןיא
 ןעװעג זיא ,'טייקינייא / ,גנוטייצ יד טָא .דנַאברַאפנטַאר ןופ טָאטש
 -לעזעג ַא ,,טעטימָאק ןשיטסישַאפ-יטנַא ןשידיי, ןופ ןַאגרֶא רעד
 ןקיטומרעד וצ ידכ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ טפַאשרעּפרעק עכעלטפַאש
 טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא ןוא דנַאברַאפנטַאר ןיא קלָאפ עשידיי סָאד
 ןשיצַאנ ןגעק המחלמ רעד ןיא ןעגנואימַאב ענייז ןקרַאטשרַאפ לָאז סע
 ןייז ןיא דנַאברַאפנטַאר םעד ןגעוו עלַא ףיוא ףליה ןלייטרעד ןוא אנוש

 עסערּפ רעשיסור-שידיי ןוא רעשידיי רעד ןופ עיפַארגָאילביב ענײמעגלַא +?
 תוצעומה-תירבב םידוהי םימוסרּפ , גנולמַאז רעד ןיא דנַאברַאפנטַאר ןיא
 .קורעמש .ה ןֹופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,א"כשת ,םילשורי /1960--7



 1948--1914 ןרָאי יד ויא דנַאלסור ןיא עסערּפ עשידיי יד

 טרירטנעצנָאק טָאה טפַאשרעּפרעק יד טָא .ןשטייד יד טימ ףמַאק
 .טפַאשלעזעג רעשידיי-שיטעיווָאס רעד ןופ ןשטנעמ עטסעב יד ךיז םורַא
 ןענעז ,1941 טסוגיוא ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,טעטימָאק ןופ שארב

 עשידיי יד ןוא סלעָאכימ .ש דעלטסניק-רעטַאעט רעד ןענַאטשעג

 .א ,שיקרַאמ .ּפ ,ןיקלַאה .ש ,ןײטשּפָאה .ד ,ןָאסלעגרעב .ד רעביירש
 .קַאשרַאמ .ש ןוא גרובנערע .א רעביירש עשיסור-שידיי יד 'רעפעפ
 -געזייא .ס רעסישזער רעד ,ךַארטסיױא .ד ןוא סלעליג .ש רעקיזומ יד
 -נעמַאזוצ ןריפכרוד טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ טעטימָאק רעד .א.א ןייטש
 יד וצ טעדנעװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעיײטשרָאפ עשידיי ןופ ןפערט
 ןסילשנָא ךיז ןלָאז יײז "טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא רעדירב עשידייא
 ןלײטרעד ןוא ןטסישַאפ יד ןגעק המחלמ רעד וצ ןצרַאה ןצנַאג ןטימ
 ןגעוו תועידי טכַארבעג טָאה ?טייקינייא; .ײמרַא רעטיור רעד ףליה
 -ץיווָאס רעד ןיא ןריציפָא ןוא רענלעז עשידיי ןופ טייקשידלעה רעד
 ריא .ןדיי יד ןגעק ןטַאט-לורג עשיצַאנ יד ןגעוו ,ײמרַא רעשיט
 ןוא רעביירש רעשיטסינומָאק רעד ןעװעג זיא רָאטקַאדער רעטשרע
 טריפעגרעבירַא גנוטייצ יד זיא 1943 טסוגיוא ןיא .ןײטשּפע אנכש ןקסע
 ןיא .טַאלבנכָאװ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןוא עװקסָאמ ןייק ןרָאװעג
 יד .ךָאװ ַא לָאמ יירד ןעניישרעד ןביוהעגנָא יז טָאה 1945 רַאורבעפ
 -ץרא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא גנוטייצ
 ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא יז .תוצופת עשידיי עלַא ןיא ןוא לארשי
 ריא ןיא ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .טסייג ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא טימ
 דנַאברַאפנטַאר ןופ גנואיצַאב רעד ןיא גנודנעוו ַא ןעזעג ןעניישרעד
 .קלָאפ ןשידיי םוצ

 ןופ לרוג ןגעוו גנומיטשּפָא רעד תעב ,ָאקימָארג ןופ עדער רעד ךָאנ
 -מיס ַא ןעמונעגנָא גנוטייצ יד טָאה ,1947 רעבמעווָאנ ןיא לארשי תנידמ
 ןוא ,"לעָארסיצערע; יּפלכ גנולעטש עשיטסַאיזוטנע וליפא ןוא עשיטַאּפ
 -ערּפ ריא וצ גנוסירגַאב ַא טכעלטנפערַאפ יז טָאה הנידמ יד ןפַאש ןטימ
 עלַא רעביא ןוחצנ ַא ןופ ןשטנּוװ טימ טַײלגַאב ,ןַאמצייוו םייח טנעדיז
 .םיאנוש

 ןבעגוצסיורַא טירש עטשרע יד ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא ןענעז סע
 ןעניישרעד ןביױהעגנָא טָאה וועיק ןיא .שידיי ןיא ןעגנולמַאז עשירַארעטיל
 רעד רעטנוא ,"ןרעטש רעד, טפירש שדוח:ייווצ עשירַארעטיל ַא 1947 ןיא
 ןבעגעגסױרַא ןענעז ןַאשזדיבָאריב ןיא :רעקנַאילָאּפ .ה ןופ עיצקַאדער
 -יבָאריב, ןעמָאנ ןטימ גנולמַאז ַא ןופ ןטפעה ענעדיײשַאב יירד ןרָאװעג
 ךיז םינקסע ןוא רעביירש עשידיי ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ."ןַאשזד
 ךיז ןעמוקעג ןענעז יז ןעוו ,גנואיצַאב רעכעלטנייפ ַא ףיוא ןפערטנָא
 .שידיי ןיא רעכיב רעדָא ןטפירשטייצ ןבעגסיורַא ןגעוו ןייז לדתשמ

 1948 רעבמעווָאנ ןיא .קַאה יד טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה םעצולּפ ןוא
 ,"טעטימָאק רעשיטסישַאפ-יטנַא רעשידיי, רעד ןרָאװעג טרידיווקיל זיא
 יײר ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ?טייקינייא,
 .רוטלוק רעשיטעיווָאס-שידיי רעד ןופ רעגערט יד ןשיווצ ןטסערַא

 רעשיטעיווָאס-שידיי ןופ רָאי קיסיירד יד וצ ףוס רעד ןעמוקעג זיא סע
 ןייק ןעוועג טינ םעד ןיא זיא קיפיואנביוא .עסערּפ ןוא רוטַארעטיל
 רעד טָא ןופ טייקשידיי יד .קלָאפ ןשידיי ןרַאפ טסולרַאפ רעסיורג

 .ךַארּפש ריא ןיא רקיעב טקירדעגסיוא ךיז טָאה עסערּפ ןוא רוטַארעטַיל

 יד טָא ןכיילגרַאפ רימ ןלעוװ יצ .רעטנוא טקניה ךיילגרַאפ רעדעי
 ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,רוטַארעטיל רעד וצ עסערּפ ןוא רוטַארעטיל
 רימ ןלעװ יצ ?ןרענָאיסימ עכעלטסירק יד ךרוד שידיי ןוא תירבע ןיא

 -טנפערַאפ ןענעז סָאװ ,שידיי ןיא ןעניטעלויב עשידיי יד וצ ןכיילגרַאפ יז

 .+ = טי

 ר סי 5

 -רַאפ-ןטַאר ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ ,סעבַאגסיוא עשידַאירעּפ עשידיי ייווצ יד

 ײדנַאלמיײה שיטעווָאס , ןוא "ןרעטש רענַאשזדיבָאריב ,, : דנַאב
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 טינ רעסעב רימָאל ? סָאטעג יד ןיא "ןטַארנעדוי, יד ךרוד ןרָאװעג טכעל
 ,עסערּפ ןוא רוטַארעטיל ַא ןעזעג ָאד ןבָאה רימ .ןכיילגרַאפ ןייק ןכַאמ
 -וצנָא יז טימַאב ךיז טָאה קלָאפ ןשידיי ןיא גנומערטש עסיוועג ַא סָאװ
 .קלָאפ ןשידיי ןפיוא ,טכַאמ רעדמערפ ַא ןופ ףליה רעד טימ ,ןפרַאװ
 זיא םעד טימ ןוא ,ןעגנומערטש ערעדנַא ןופ ליומ סָאד קידנכַאמרַאפ
 -- תפטאד לא; ןקזה ללה טגָאזעג טָאה סע סָאװ סָאד ןרָאװעג םייוקמ
 זיא עסערּפ רעד טָא ןופ רעב ןוא רעביירש יד ןופ ףוס רעד ."ךופטא

 יקצולס הדוהי

 ערעייז ןבָאה טייקיירט רעייז ןופ זיירּפ ןרַאפ .רעשיגַארט ַא רעייז ןעוועג
 טוט רעייז לָאז .ןיד אלבו אטח אלב טכַארבעגמוא ייז םיטַאבעלַאב
 +?.גנובעגרַאפ-דניז רעייז --- ןייז

 ןענישרעד ןביױהעגנָא טָאה סָאװ ,"דנַאלמײה שיטעוװַאס, גנוטייצ יד **

 טָא ןופ ןעמַאר עשיגַאלַאנַארכ יד ןופ סיױרַא טייג ,1961 ןיא עװקסָאמ ןיא

 .לקיטרַא םעד



 עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןיא עסערּפ עשידיי יד (יקסווַאקלַאװ) רומילא ןושרג

 ,1919 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא י"עמיטש עשידיא יד,
 ,לעקנופרַאג בייל ןעוועג ןענעז ןרָאטקַאדער עטשרע יד

 ,שטיווָארעזיײל .א .י ןוא ,(תובשחמ-לעב) וװעשַאילע לארשי ר"ד
 .ןהכ השמ ןוא ןַאמניילק השמ -- רעטעּפש

 ןענישרעד ; שיטסילַאיצַאס-שיטסינויצ -- "טרַאװ רעזנוא;
 .1940--1933 ןרָאי יד ןיא

 ,(ןרוג) טַאלבנירג ןתנ : ןעוועג ןענעז ןרָאטקַאדער ענייז
 .בוַארט ןמלז ןוא (בישילא) ןַאמדירפ לאומש ר"ד ,גרעבנירג םירפא

 ,1920 רָאי ןיא טעדנירגעג .גנוטייצ עשיטסינויצ-יטנַא --- "טַאלבסקלַאּפ
 .קרַאמ לדוי ןוא תלוביש .ל ןעוועג ןענעז ןרָאטקַאדער יד

 .1940 רָאי ןזיב ןענישרעד
 ."סעיינ עקיטנייה ,, : ןענישרעד ךיוא ןענעז ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא

 ."סיינ , ,"ןבעל רעשידיא , ,"טייצ רענוװָאק,, ,"טנעמָאמ רעד ,

 ןענָאק עטיל ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא ןוא טרובעג יד
 רעקידתיצמת ַא ןָא ,םענרַאפ ןלופ רעייז ןיא ןרעװ טרעלקעגפיוא טינ
 ןשיװטיל ןופ העיקש ןוא גנוריזינַאגרָא ,םוקפיוא םענופ גנורעדליש
 רעקידנעטשבלעז רעד ןופ רָאי קיצנַאװצ יד ןופ הפוקת רעד ןיא םוטנדיי
 :טלקיװטנַא ךיז טָאה ךַאז יד ױזַא יװ טָא .עטיל

 -רעטנוא ליפ ,טסײװַאב יו ,ןבָאה דנַאלסור ןיא סעיצולָאװער יד ךָאנ
 עשיווטיל סָאד ךיוא ייז ןשיוװצ ,טייהיירפ ןעמוקַאב רעקלעפ עטקירד
 דנַאלסור ןשירַאצ ןופ לוויטש ןרעטנוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,קלָאפ
 טָא ןיא טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,1795 טניז
 .עלעדנעל ןיילק סָאד

 עקידנעטשבלעז ַא ןפַאש רַאפ ףמַאק רעייז ןיא סָאװ ,רעניווטיל יד
 עיטַאּפמיס ןוא שינעדנעטשרַאפ רעד ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה ,עטיל
 טייצ רענעי וצ ןבָאה -- ,רעקלעפ-ברעמ ןוא םיטילש-לַאסרעװ יד דצמ
 טקנוּפציטש רעכעלטפַאשלעזעג ַא יו ,ןדיי יד ןופ טפַאשטניירפ יד טכוזעג
 .ןעגנורעדָאפ ןוא ןעגנובערטש עלַאנָאיצַאנ ערעייז וצ םיפתוש יװ ןוא
 ןױש ןוא טקידנערַאפ טַאהעג טינ ךָאנ ךיז טָאה עיצַאּפוקֶא עשטייד יד
 שיווטיל ןיא) טַאר ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ענליוו טָאטשטּפױה רעד ןיא זיא

 (תובשחמ לעב) וועשאילע לארשי ר"ד

 ןוא רעקיטירק-רוטַארעטיל רעטסּוװַאב
 "עמיטש עשידיא יד , ןופ רָאטקַאדער

 עגווָאק ןיא

 -עדלַאװ .א טימ שארב גנוריגער עקיליײװטייצ יד ךיוא יו ,("ַאבירַאט;

 בקעי ר"ד :ןדיי יירד ןענופעג ךיז ןבָאה סע רעכלעװ ןיא ,סַארַאמ

 ןושמש ר"ד :םינינע עשידיי רַאפ רעטסינימ סלַא -- יקסדָאגיװ

 -עלימכַאר ןמחנ ר"ד ;רעטסינימ-ןרעסיוא-עציוו סלַא -- םוַאבנעזָאר

 רעבירַא גנוריגער יד זיא 1918 ףוס .רעטסינימ-סנַאניפ-עציוו סלַא ---שטיוו

 טלָאװעג טינ טָאה רעכלעוו ,יקסדָאגיװ ר"ד ןופ טרָא ןפיוא .ענווָאק ןייק

 םינינע עשידיי רַאפ רעטסינימ סלַא זיא ,ןדיי רענליוו יד ןזָאלרַאפ

 ,ילאילוס םחנמ ר"ד) קישטײװַאלַאס סקַאמ ר"ד ןרָאװעג טמיטשַאב
 .(לארשי ןיא ןברָאטשעג

 יד טָא ןוא עימָאנָאטױא ןדיי יד טגָאזעגוצ ןבָאה רעניווטיל יד

 ןופ גנורעדָאפ רעד ףיוא ,ןרָאװעג ןסָאלשעגניײא לעיציפָא זיא החטבה

 רעד וצ גנוריגער רעשיווטיל רעד ןופ עיצַארַאלקעד רעד ןיא ,ןדיי יד
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 רעד טימ ףערטנעמַאװצ םעד תעב ,ץנערעפנַאק-םולש רעלַאסרעוו
 ,ןיקצָאמ .ל ןענַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב ,עיצַאגעלעד רעשידיי
 רעד ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגניא טינ זיא עיצַארַאלקעד יד רעבָא
 .עיצוטיטסנָאק רעשיווטיל

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ בײהנָא םוצ ןענעז סָאװ ,ןדיי יד
 טריפעגרעבירַא ןוא ,עטיל ןיא ןעמייה ערעייז ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ
 ןביוהעגנָא זײװנסַאמ ןבָאה ,דנַאלסור ףיט ןיא םיטילּפ יװ ןרָאװעג
 ,עיסימָאק ַא ןסעזעג זיא לעבַא לטעטשיץענערג ןיא .ןעמוקוצקירוצ
 ןוא ,ענעמוקעגקירוצ יד ןופ תורשכ עשיווטיל יד ןעוועג קדוב טָאה סָאװ
 ,"סַא; סקיפוס ןשיװטיל םעד ןעמענ-עילימַאפ יד וצ ןצעזוצ טגעלפ
 ."סוי, רעדָא "סיא;

 הנידמ רעשידיי ַא וצ *עיציטעּפער;

 ןענעז תולג ןשיסור ןופ גנואיײרפַאב רעד ךָאנ ןרָאא עטשרע יד
 סָאװ ,קלָאפ ןשיוטיל ןרַאפ ךיוא תוררועתה רעכעלרעייפ ןופ ןרָאי ןעוועג
 יד רַאפ ךיוא יװ ,אמר ארגיאל אתקימע אריבמ ןגיטשעגפיוא זיא
 רעגנוי רעד ןיא תיב-ינב יװ טליפעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עשיווטיל
 ןופ םימוחת עלַא ףיוא עימָאנָאטױא עלופ ןבעגעג ייז טָאה סָאװ ,הנידמ
 יד טָא ןיא .הנידמ רעקידתופתושב רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ,ןבעל
 עשידיי ןימ ַא ךיז רַאפ ןפַאשעג םוטנדיי עשיווטיל סָאד טָאה ןרָאי עטשרע
 סָאװ ,תוליהק עשידיי ןעוועג ןענעז סע .הנידמ רעשיווטיל רעד ןיא הנידמ
 -יגער רעשיווטיל רעד ןופ עטמַאַאב טנָאמעגנייא ןבָאה ןרעייטש ערעייז
 ןרָאװעג טלייוועגסיוא זיא סָאװ ,?טַאר-לַאנָאיצַאנ, ַא ןעוועג זיא'ס .גנור
 ,ןעוועג זיא גנוריגער רעשיווטיל רעד ןיא .ןלַאװ עשיטַארקָאמעד ןיא
 זיא סָאװ ,םינינע עשידיי רַאפ רעטסינימ רעלעיצעּפס ַא ,טגָאזעג יו
 -לַאנָאיצַאנ; ןשידיי ןופ עיצַאדנעמָאקער רעד טיול ןרָאװעג טרינימָאנ
 -לעזעג סָאד טריפעג ןבָאה סעיצוטיטסניא עטסכעה ייווצ יד טָא ."טַאר
 יד ,דנַאברַאפ-תוליהק םעד :עטיל ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל עכעלטפַאש
 עטיל ןיא .קנעב-סקלָאפ עשידיי ןופ ץענ יד ,סעיזַאנמיג ןוא ןלוש-סקלָאפ
 90) ןלוש עשידיי יד ןופ רערעל יד .גנודליב-סגנַאװצ ןעוועג זיא
 רעייז ןעמוקַאּב ןגעלפ (שידיי ןיא טנעצָארּפ 10 ןוא תירבע ןיא טנעצָארּפ
 .םוירעטסינימ-סגנודליב ןשיװטיל ןופ עסַאק רעד ןופ ןיול

 -לעזעג עשידיי עלַא טלגיּפשעגּפָא ךיז ןבָאה "טַארילַאנָאיצַאנ, ןיא
 ןטסינומָאק יד וצ זיב לארשי תדוגַא ןופ -- ןעגנוטכיר עכעלטפַאש
 ףיוא רעקידנרינימָאד רעד ןעוועג זיא טסייג רעשיטסינויצ רעד רעבָא
 טסינויצ רעקימַאלּפ רעד ,קישטייװָאלָאס רעטסינימ .סַאג רעשידיי רעד
 :ןפורסיוא ענובירט רעשידיי רעדעי ףיוא טגעלפ רענדער רעדנצנעלג ןוא
 רעשידיי ַא וצ עיציטעּפער ַא ָאד ןכַאמ רימ;
 ."?!הנידמ

 ןיא .ןרָאי עקינייו רָאנ טרעיודעג טָאה "שדוח-קינָאהא רעד רעבָא
 .עימָאנָאטױא רעשידיי רעד ןופ רכז ןייק ןעוועג טינ ןיוש זיא 4
 -סינימ סָאד ןוא ןרָאװעג טזָאלעגרעדנַאנופ זיא ?טַאר-לַאנָאיצַאנ, רעד
 רעבָא ןענעז סע .ןרָאװעג טרידיווקיל זיא םינינע עשידיי רַאפ םוירעט
 ןזיב טריטסיזקע ןבָאה סָאװ ,ןלוש עשידיי ןוא עשיערבעה יד ןבילברַאפ

 "קסװַאקלַאװו) רומילא ןושרג

 -ּפג םרוג ןבָאה תוביס ענעדיײשרַאפ .עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןופ ףוס
 רעניוװטיל יד ןופ גנואיצַאב רעד ןיא גנורעדנע רעלַאקידַאר רעד וצ ןעוו
 ןוא ןדליװ ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,גנורעדנע ןַא ,ןדיי יד יּפלכ
 .םזיטימעסיטנַא ןלַאטורב

 ןבָאה הנידמ ענעגייא ןַא ןלעטשוצפיוא טירש עטשרע ערעייז תעב
 רעשידיי רעד ןופ ףליה רעד ןיא טקיטיונעג קרַאטש ךיז רעניווטיל יד
 םייב ןפלָאהעג ייז ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןעוועג ןענעז סָאד .ץנעגילעטניא
 ןענעז סָאד ,ןעגנוריגער ענעדיישרַאפ טימ ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןריפ
 -יגער ערעייז טקיטומרעד ןבָאה עכלעוו ,תוצופת יד ןיא ןדיי יד ןעוועג
 בָאה יז סָאװ ,ץלַא ןָאטעג ןוא ערוי-עד עטיל ןענעקרענָא וצ ןעגנור
 פ ױזַא ךיז טיצַאב עכלעוו ,הנידמ רעגנוי רעד תבוטל ,טנָאקעג רָאנ
 .ןדיי עריא וצ

 יד ןוא ץנעגילעטניא עשיווטיל ַא ןסקַאװעגרעטנוא זיא ןשיווצניא
 .רעכַאװש ץלַא ןרָאװעג זיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ טייקיטכיוו
 .טָאטש וצ ףרָאד ןופ גנוגעווַאב ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה רעניווטיל יד ייב
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 בלעז וצ ןעוועג הכוז ןבָאה עכלעוו ,רעניווטיל יד .ןטנעדוטס עשידיי
 ןגָאז ןלעװ סע; סָאװ ,םעד וצ רַאבליפ רעייז ןעוועג ןענעז ,טייקידנעטש
 ,הרזמ ןגעק ןעװעג יײז ןענעז טשרעוצ ."רעקלעפ עטרעלקעגפיוא יד
 לָאבמיס רעד ןעוועג טייצ רעשירַאצ רעד ןיא זיא סָאװ ,דנַאלסור רמולכ
 ברעמ ןופ ןגיוא יד ןיא ןעניישרעד קידנלעו ןוא ,םזיטימעסיטנַא ןופ
 רעד רַאפ תוומ-תמיא טרעטיצעג ייז ןבָאה ,קלָאפ ןטירשעגרָאפ ַא יו
 ןטייצ יד ךיז ןבָאה רעבָא ןשיװצניא .םזיטימעסיטנַא ןיא גנוקידלושַאב
 יד ןקרַאטשרַאפ וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ברעמ ןיא אקווד ןוא טרעדנעעג
 רעניווטיל יד ןוא ,םזיטימעסיטנַא רעד ךיוא טַאטלוזער ןיא ןוא ,עיצקַאער
 לענש ןבָאה סָאװ ,םידימלת "עקיעפ, יװ טלעטשעגסיורַא ךיז ןבָאה
 .האנש-ןדיי ןופ הרות יד טּפַאכעגפיוא

 םַארגַאּפ-ברע ןופ רעפסָאמטַא ןא

 הנידמ רענוװָאק רעד ןיא ןזיײװַאב וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה 1922 ןיא
 טעטיימָאק-סנָאיצקַאא ןכרוד ןבירשעגרעטנוא ,ןפורפיוא עשיטימעסיטנַא
 ןופ רעפסָאמטַא ןַא ןפַאשעג ךיז טָאה סע .?"ןטסישַאפ עשיווטיל יד ןופ
 םעד טכוזרַאפ ןיוש טָאה סָאװ ,טנגוי עשידיי יד רעבָא .םָארגָאּפ-ברע
 ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא טָאה ,טיײקידנעטשבלעז ןוא טייהיירפ ןופ םעט
 .אובת אלש הרצ לכ לע ,ץושבלעז ַא

 ןיא יקסנַאשלָא החּפשמ רעד ייב טסַאגוצ ןעוועג זיא טייצ רענעי וצ
 ןטסכעה ןופ אישנ רענעזעוועג ,ןשלוא קחצי) קחצי ןוז רעייז ענווָאק
 זיא רעכלעוו ,(טַאר-עסערּפ ןופ רעציזרָאפ טציא ןוא לארשי ןיא טכירעג
 גנוציז ַא ףיוא .לארשי-ץרא ןיא םינינע-הנגה יד ןיא החמומ ַא ןעוועג
 ןופ בַאטש-ץושבלעז ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא םיגיהנמ-"יבכמ, יד ןופ
 יקסוָאזָאר והיעשי ,לארשי-ץרא ןופ יקסנַאשלָא רעגנוי רעד : םירבח יי'וד
 -סינימ-ןרעניא ןשיװטיל ןיא םינינע עלעיצעּפס רַאפ רעטמַאַאב רעד



 עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןיא עסערפ עשידיי יד

 ןפיוקוצנייא עמוס-טלעג ַא .תורוש יד טָא ןופ רעביירש רעד ןוא ,םוירעט
 -לַאנָאיצַאנ, ןופ רָאטקעריד-לַארענעג ןופ ןעמוקַאב ךיא בָאה "רעוועג;
 ןיא ןבעגעגרעביא סע ןוא (דנַאל ןיא טציא) לעקנופרַאג בייל "טַאר
 טָאטש ןיא ןעזעג ןיוש ןעמ טָאה רעטעּפש געט עכעלטע .טנעה ערעכיז
 -ָאלבעגנָאא טימ רעמייברעדעצ יװ םירוחב ןטקנוּפ עשיגעטַארטס ףיוא
 עשיווטיל יד ףיוא ןעוועג עיּפשמ סיוא טזייוו טָאה סָאד ...סענעשעק "ענעז
 .םָארגָאּפ ַא ןפורוצסױרַא ווּורּפ םוש ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ןוא סענַאגילוכ

 "ןדליש יד ןופ טכַאנ יד;

 -לעפַאב רעשידיי רעד ןרָאװעג טגנַאלרעד זיא 1923 רַאורבעפ ןיא
 רעד ןיא :גנושַאררעביא עקידנעלסיירטפיוא ןַא ענווָאק ןיא גנורעק
 ןָאטעג זָאל ַא ךיז עכעלטנגוי עשיווטיל ןבָאה טכַאנ-רַאורבעּפ רעגנַאל
 ןענעז סָאװ ,ןדליש עלַא ךעּפ טימ טרימשרַאפ ןוא טָאטש רעד רעביא
 טָאה ,קפס ןָא .שיװטיל ןיא ץוח ַא שידיי ןיא ךיוא ןבירשעג ןעוועג
 טָאה סָאװ ,הכאלמ עקיזָאד יד קידנעעז טינ טכַאמעג ךיז ?רעצעמע;
 .גנוריזינַאגרָא רעטוג ַא ןיא טקיטיונעג ךיז ןוא ןהעש טרעיודעג

 טינ ךיז טָאה ןעמ :עוװיסַאּפ ַא ןעוועג זיא גנוריגַאער עשידיי יד
 ןטנעדנָאּפסערָאק עשידנעלסיוא יד זיב ןדליש יד ןקיניײרוצּפָא טלייאעג
 ןופ ןעמָאנ רעד ןוא ,עקירעייז סָאד ןָאטעג טינ ןבָאה ןפַארגָאטַאפ ןוא
 ַא ףיוא דנַאלסיױא ןיא ןרָאװעג טמירַאב זיא עטיל רעשיטַארקָאמעד רעד
 ...ןפוא ?ןקיכעּפ , רעייז

 רעשיוװטיל רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעד ןופ םישעמ עשינַאגילוכ יד
 ןפיוא סענַאקיש עשידיײ-יטנַא רַאפ המדקה ַא יװ ןעװעג ןענעז טנגוי
 טריצודער ןענעז רעמ ןוא רעמ .טיבעג ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאשטריװ
 עכעלטסירק יד .עימָאנָאטױא רעשידיי רעד ןופ ןטיבעג יד ןרָאװעג
 ,עטיל רעשילױטַאק רעד ןיא טשרעהעג ןבַאה עכלעוו ,ןטַארקָאמעד
 יד ןביירטרַאפ וצ ידכ ,ץלַא ןָאטעג ןצעזעג עקידנכערּפשטנַא ךרוד ןבָאה
 ,רחסמ ןופ טיבעג ןפיוא רָאנ טינ ,עיציזָאּפ רעכעלגעמ רעדעי ןופ ןדיי
 ןיא ןרָאװעג ןָאטעג זיא ץלַא סָאד .סעיסעפָארּפ עיירפ יד ןופ ךיוא רָאנ
 רעטקַארַאכ ןשיװטיל םעד ןטיהוצּפָא טייקידנעוװטיונ רעד ןופ ןעמָאנ
 .הנידמ רעיינ רעד ןּופ

 ןעגנוווצעג ןעוועג טייל-סטפעשעג עלַא ןענעז ץעזעג ַא םענייא טיול
 סָאד ןוא ,ךַארּפש רעשיװטיל רעד ןיא עירעטלַאהכוב רעייז ןריפ וצ
 ןַא ןייגכרוד טזומעג ןבָאה ןטנעדוטס .ןדיי יד ןפָארטעג םדוק טָאה
 ןעמונעגנָא ןענעז ייז רעדייא ,ךַארּפש רעשיווטיל רעד ןופ ןעמַאזקע
 -לוקַאפ-קיטסירוי ןופ טנעירוטיבַא ןַא ידכ .טעטיסרעווינוא ןיא ןרָאװעג
 ןענָאק לָאז ,גנונעכייצסיוא ןַא טימ טקידנערַאפ טָאה רע ןעוו וליּפַא ,טעט
 ןייז לָאז רע ןעוװעג גונעג טינ זיא ,טַאקָאװדַא סלַא ןרעװ טקיטעטשַאב
 -עגנייא ןעוועג זיא סָאד יװ ,טַאקָאװדַא ןַא יב טנַאקילּפַא ןַא רָאי ייווצ
 רָאי ייווצ ןטעברַא לָאז רע קיטיונ ןעוועג ךיוא זיא'ס רָאנ ,רעירפ טריפ
 ןעמונעגנָא טינ רעבָא ןענעז ןדיי .טכירעג ןיא רעדָא רוטַארוקָארּפ רעד ןיא
 ױזַא .ןטכירעג יד ןיא ןוא רוטַארוקָארּפ רעד ןיא רעטעברַא יו ןרָאװעג

 םוצ עכעלטנגוי עשידיי רַאפ געוו רעד ןרָאװעג טמיוצרַאפ זיא םורַא
 .דנַאטש-ןטַאקָאװדַא

 סָאד ויא 1924 ןיא ןוא ןסע ןטימ ןגיטשעג זיא טיטעּפַא רעד
 -יגער ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעגנייא טינ םינינע עשידיי רַאפ םוירעטסינימ
 טזָאלעגרעדנַאנופ זיא "טַארילַאנָאיצַאנפ רעד ןוא טעשודוב-סגנור
 -ַאלרַאּפ) "םייס, ןיא עיצקַארּפ רעשידיי רעד ןופ םירבח יד .ןרָאװעג
 עכלעוו ,רעשרעה עשיטַארקָאמעד-ךעלטסירק יד ןעלדַאט ןגעלפ (טנעמ
 טריפעג ןבָאה ןוא ,ןעגנוגָאזוצ עכעלרעייפ ערעייז טכַאמעג טשינוצ ןבָאה
 יד ןענעפע סָאד ןטָאברַאפ וצ הריזג רעד ןגעק ףמַאק ןטלפייווצרַאפ ַא

 לעקנופרַאג םייל

 רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע
 "עמיטש עשידיא יד, גנוטייצ

 ןעמונעגנָא זיא ץעזעג סָאד .גלָאפרעד םוש ןָא רעבָא .קיטנוז רעבלעוועג
 געט ייווצ ןסָאלשעג ןעוװעג ןענעז רעבלעוועג עשידיי יד ןוא ןרָאװעג
 עימָאנָאטױא עשידיי יד זיא ,טירש ךָאנ טירש ,םורַא ױזַא .ךָאװ ַא
 .ןרָאװעג טרידיווקיל

 עימַאנַאטױא רעד ןופ עיצַאדיװקיל יד

 ןקידנריאוטיטסנָאק םעד ךָאנ ןעוועג ןענעז סָאװ ,"ןעמייס/, יירד יד ןיא
 סע .עיצקַארפ רעשידיי רעד ןופ םירבח יד טשיוטעג ךיז ןבָאה ,"םייס,
 ןופ רעייטשרָאפ) ןָאזניבָאר בקעי ר"ד רָאנ טשיוטעג טשינ ךיז ןבָאה
 ןופ רעייטשרָאפ) לעקנופרַאג בייל טַאקָאװדַא ןוא (םייללכ-םינויצ יד
 עקירעמַא ןייק ןרָאפוצסױרַא ןעוועג הכוז טָאה רעטשרע רעד .(ןויצ-יריעצ
 ןופ םוקפיוא ןטימ .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ בייהנֶא םוצ
 -לארשי רעד ןופ רעבעגטַאר רעשידירוי ןעוועג רע זיא לארשי תנידמ
 -טַאר רעשידירוי ןעוועג רעירפ זיא רע יוװ ױזַא ,ָאנוא ןיא עיצַאגעלעד
 ןופ ןוא עגיל-רעקלעפ רעד ןיא עיצַאגעלעד רעשיווטיל רעד ןופ רעבעג
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 .גַאה ןיא לַאנובירט ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןיא עיצַאגעלעד רעשיווטיל רעד
 ןיא ץעזעג ןלַאנָאיצַאנרעטניא רַאפ רָאטקעל רע זיא עקירעמַא ןיא
 רַאפ טוטיטסניא םעד טריאיציניא טָאה רע .טעטיסרעווינוא-ַאיבמולָאק
 ןופ שארב טייטש רע ןוא סערגנָאק-טלעו ןשידיי םייב םינינע עשידיי
 "םשו די; ןופ גנוטייל רעד וצ ךיוא טרעהעג רע .טוטיטסניא םעד טָא
 ביל .טּפשמ-ןַאמכיײא ןיא רָארוקָארּפ ןופ רעבעגטַאר ןעוועג זיא ןוא
 ר רעד ךרוד 1940 ןיא ןרָאװעג טריטסערַא זיא לעקנופרַאג
 .עיזַאװניא רעשיצַאנ רעד זיב הסיפת ןיֹא ןסעזעג זיא ןוא טכַאמ
 על זיא רע ּוװ ,ָאטעג רענוװָאק ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא
 ןיא טרעגלַאװעגמורַא ךיז טָאה .?טַאר-ןטסעטלע; ןופ רעציזרָאפ-עציוו
 זיא גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןוא דנַאלשטייד ןיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק
 דנַאברַאפ ןופ רעציזרָאפ ןעוועג זיא רע ּוװ ,עילַאטיא ןייק רעבירַא רע
 החּפשמ ןייז טימ ןעוועג הלוע רע זיא 1948 ןיא .םיטילּפ עשידיי יד ןופ
 -ץּפָאָאק יד ןופ רָאטַארטסיגער ןעוועג רע זיא ָאד ןוא לארשייץרא ןייק
 רפס םעד ןעוועג רבחמ טָאה .גנוריגער רעד ןיא ןדנַאברַאפ עוויטַאר
 ."ןברוח ריא ןוא ענווָאק עשידיי יד;

 ןַאמנהכ ףסוי ברה ןעוװעג ךיוא זיא ?םייס, ןופ עיצקַארפ רעד ןיא
 ,לארשי ןיא ךָאנרעד ןוא עטיל ןיא שזעװעינָאּפ תבישי ןופ שאר רעד ,ל"ז
 עטיל ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,(ןויצע) גרעבצלָאה לאפר קחצי ר"ד ןוא
 ןיא ןעװעג הלוע זיא רע ןעוװ ןוא ,ןלוש עזעיגילער ןופ רָאטקעריד
 ןיא רָאטקעּפסניא ןעוועג רע זיא ,קירוצ רָאי קיסיירד רעביא טימ דנַאל
 עשיגָאגַאדעּפ ףיוא רעכיב ייר ַא טכעלטנפערַאפ ןוא ןלוש-יחרזמ יד
 ןופ רעייטשרָאפ יו "םייס; ןופ םירבח ןעװעג ןענעז ייווצ יד .סעמעט
 .(עזעיגילער עשיאייטרַאּפמוא ןוא לארשי-יריעצ ,לארשי-תדוגא) "תודחא;
 רעד ,ןייטשלעקניפ רזוע טַאקָאװדַא ןעוועג ךיוא ןענעז עיצקַארפ רעד ןיא
 רעד .,(ס.צ ןויצ-יריעצ) ינדורב קיזייא ;"ןטסיקלָאפ, יד ןופ גיהנמ
 הילע ןייז ךָאנ ןוא ,םוטנדיי ןשיװטיל ןופ קנַאב ןלַארטנעצ ןופ רָאטקעריד
 (ילארב קחצי ןעמָאנ ןטימ) ןעוועג רע זיא 1926 ןיא לארשי:ץרא ןייק
 ןיא הריטּפ ןייז וצ זיב רָאטקעריד ןוא םילעוּפה קנב ןופ רעדנירג יד ןופ
 ןשיוװטיל ןופ םיגיהנמ יד ןופ ,(יללכ-ינויצ) ףלָאװ םלושמ ;1956 רָאי
 ןברָאטשעג טרָאד זיא ןוא דנַאלסור ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ זיא) םוטנדיי
 רָאטקָאד רעטנַאקַאב ַא ,רעגרעב ףסוי ר"ד : (1942 רָאי ןיא רעגַאל ַא ןיא
 רעציזרָאפ ,(יללכ-ינויצ) םיובנעזָאר ןושמש ; (יללכ-ינויצ) רעיצרעד ןוא
 ןעוװעג הלוע ,םינינע עשידיי רַאפ רעטסינימ ןוא "טַאר-לַאנָאיצַאנ, ןופ
 ןוא ביבא-לת ןיא רעטכיר רעשיטָאטש ןעוועג ןוא ,1926 ןיא י"א ןייק
 עטיל ןופ לוסנָאקי-לַארענעג רעד יװ ןרָאװעג טרינימָאנ רעטעּפש
 רעד ,שטיוװָאמַארבַא רעב בוד ; (1924 רָאי ןיא ביבא-לת ןיא ןברָאטשעג)
 ;(ףָאהטוטש רעגַאל ןיא ןעמוקעגמוא) הכאלמ-ילעב יד ןופ רעייטשרָאפ
 ךיוא ףרַאד סע .(םירחוס יד ןופ רעייטשרָאפ) יקסניגָאר רעינישזניא
 סָאװ ,לעּפָאּפ בוד םהרבא 'ר ברה ןופ ןעמָאנ רעד ןרעװ טנָאמרעד
 ַא ןטלַאהעג רע טָאה ,"םייס, ןקידנריאוטיטסנָאק ןיא רבח ַא קידנעייז
 ןעמָאנ ןרעטנוא ענייז עדער יד טָא .ףָארטש-טיוט ןגעק שידיי ןיא עדער
 זיא רע .טמירַאב-טלעװ ןרָאװעג טייצ רענעי וצ זיא ,*!חצרת אל;
 .1923 רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע ּױװ ,לָאּפמַאירַאמ ןיא בר ןעוועג

 יקםוװַאקלַאװ) רומילא ןושרג

 יד זיא צַימָאנָאטױא רעד ןופ סעיצוטיטסניא יד ןרידיווקיל ןטימ
 ןבילברַאפ ,ןָאזניבָאר בקעי ר"ד טימ שארב ,"םייס, ןיא עיצקַארפ עשידיי
 ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,חוכ רעשידיי רעקיצנייא רעד
 .המחלמ ןייז טריפעג טָאה ןוא םוטנדיי ןשיוװטיל ןופ ןסערעטניא יד
 .ףמַאק ריא ןיא עיצקַארפ עשידיי יד ןעוועג זיא םַאזנייא טינ רעבָא
 זיא עכלעװ ,עסערּפ עשידיי יד ןענַאטשעג זיא טייז ריא ייב
 -ָאנָאטױא רעד ןופ הפוקת-גנילירפ רעשיטנַאמָאר רעד ןופ רעבירַא ךיוא
 .לגנַארעג ןוא ףמַאק ןופ הפוקת ַא וצ עימ

 -- ?עמיטש עשידיא יד;

 גנוטייצ עטסקיטכיוו ןוא עטשרע יד

 יד ןופ ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עוויטקַא ןוא עטגייווצרַאפ-טיירב סָאד
 ןעוועג זיא ,ןעגנומערטש עשיגָאלָאעדיא ענייז עלַא טימ ,ןדיי עשיווטיל
 -ליפ ןוא רעכייר ַא ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ ןדָאב רערַאבטכורפ ַא
 יד טריטנעזערּפער ןבָאה עכלעוו ,ןטסינויצ יד .עסערּפ רעקיברַאפ
 ןענעז ,םוטנדיי ןשיװטיל ןופ גנוגעװַאב עטסלַארטנעצ ןוא עטסערג
 עכעלגעט ַא ןבעגוצסיורַא ןבױהעגנָא ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג ךיוא
 רעמונ רעטשרע ריא סָאװ ,"עמיטש עשידיא יד; ןעמָאנ ןרעטנוא גנוטייצ
 ןעוװעג יז זיא לעמרָאפ םגה .1919 ילוי ןט-21 םעד ןענישרעד זיא
 ןסָאלשעגנייא טינ ךיז גנוטייצ יד טָאה ,םייללכ םינויצ יד ןופ ןַאגרָא רעד
 עשיווטיל יד ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג זיא ןוא םַאר רעשיאייטרַאּפ רעד ןיא
 ,ללכב ןדיי

 רעד ןעװעג זיא גנוטַײצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד
 ןיא זיא רעכלעוװ ,לעקנופרַאג בייל ?ןויצ-יריעצ, ןופ רעוט רעוויטקַא
 עלַארטנעצ יד ןופ רענייא ןוא טַאקָאװדַא ןעוועג ןיוש רָאי 24 ןופ רעטלע
 גנוטייצ יד ןביוהרעד טָאה לעקנופרַאג .םוטנדיי ןשיװטיל ןופ םיגיהנמ
 טלדנַאװרַאפ יז ןוא ָאוװינ ןשיטילָאּפ-ךעלטּפַאשלעזעג ןכיוה ַא רעייז וצ
 זיא גנַאלקּפָא ריא סָאװ ,םוטנדיי ןשיווטיל ןופ עמיטש רעד ןיא תמאב
 ןעוועג זיא רע תויה .עטיל ןופ ןצענערג יד ץוחמ ךיוא ןרָאװעג טרעהעג
 יד ןריגַאדער סָאד זיא -- תונקסע רעכעלטפַאשלעזעג טימ ןדָאלַאב
 לארשי ר"ד רעביײרש ןטנַאקַאב םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא גנוטייצ
 םינָאדװעסּפ ןשירַארעטיל ןייז טימ טנַאקַאב זיא רעכלעוו ,װעשַאילע
 רעטנַאקַאב רעד) שטיװָארעזײל .א .י רעביירש םעד ןוא ,"תובשחמ-לעב;
 רענעי וצ ןענעז רעדילגטימ-עיצקַאדער .(רַאזַאל רָאדיזיא טסינָאטעילעּפ
 םעדכָאנ .ַא.א ןַאמסַאכ לאפר ,ןהכ דוד ,(ןרוג) טַאלבנירג ןתנ ןעוועג טייצ
 -סיוא ןיא ןרָאפעגקעװַא ןענעז רַאזַאל רָאדיזיא ןוא ?תובשחמ-לעב; יו
 -ניילק השמ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא גנוטייצ יד ןריגַאדער ףיוא זיא ,דנַאל
 גנוטייצ יד טָאה ןָאדנָאל ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא רע ןעװ ןוא ,ןַאמ
 .ןהכ השמ ןקסע רעשיטסינויצ רעד טריגַאדער

 טָאה סע זיב ,םילוגלג ענעדיישרַאפ טכַאמעגכרוד טָאה גנוטייצ יד
 ןיא טָאה רעכלעוװ ,ןייטשניבור ןבואר עװקסָאמ ןופ טרעקעגקירוצ ךיז
 -טיל רעד ןופ רעבעגטַאר רעשידירוי יװ טמַא ןייז טקידנערַאפ 3



 עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןיא עסערפ עשידיײ יד

 סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ןוא ,דנַאלסור ןיא טפַאשדנַאזעג רעשיוו
 ."עמיטש עשידיא יד, ןופ רָאטקַאדער

 -ַאנרושז ןוא רעביירש ןקיעפ ַא ןופ םש םעד ןעמוקַאב טָאה ןייטשניבור
 גרוברעטעּפ ןופ טעטיסרעווינוא ןיא טנרעלעג ךָאנ טָאה רע ןעוו טסיל

 גנוטיײצנכָאװ רעשיטסינויצ רעד ןיא רעטעברַאטימ ַא יו ,(דַארגָארטעּפ)

 טימ טלייטעגסיוא ףכית ךיז רע טָאה *עמיטש, רעד ןיא .?טעיוװסזַאר;

 טלדנַאורַאפ הגרדהב טָאה ןוא ָאווינ ןלענָאיסעּפָארּפ ןוא ןלערוטלוק ןייז

 רעכלעוו ,ןַאגרָא ןכיירסולפנייא ןוא ןטנַאסערעטניא ןַא ןיא גנוטייצ יד

 ןופ ןוא דובכ ןשידיי ןלַאנָאיצַאנ ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג טסעפ זיא

 טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד ןגעק קידנפמעק ,ןסערעטניא עשידיי יד

 .טכער ערעייז ןופ ןדיי יד ןבױרַאב

 זיא "םייס; ןיא עיצקַארפ רעשידיי רעד ןופ רעדילגטימ יד רעסיוא

 רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עטסלַארטנעצ יד ןופ ענייא ןרָאװעג ןייטשניבור

 ןפלָאהעג םיא ןעמ טָאה 1925 זיב .עטיל ןיא טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי

 יז ןרינידרָאָאק םייב ןוא גנוטייצ רעד ןופ קיטילָאּפ יד ןלעטשטסעפ םייב
 -- ?םייס, ןשיװטיל ןיא עיצקַארפ רעשידיי רעד ןופ עיניל רעד טימ
 -נבייהנָא רעבָא .ןָאזניבָאר בקעי ר"ד ןענַאטשעג זיא'ס רעכלעוו ןופ שארב

 רעד ןיא קידנעטשבלעז ירמגל ןרָאװעג ןייטשניבור זיא 1925 ןופ קיד

 -עגרעביא ןענעז סָאװ ,ןעלקיטרַאטיײל ענייז .גנוטייצ ןייז ןופ קיטילָאּפ
 סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןבָאה ,ןעגנוטייצ עשיווטיל יד ןיא ןרָאװעג טקורד
 יד זיא רוביצ ןשידִיי ןיא ןוא ןזיירק עקידנשרעה יד ףיוא ןעוועג עיּפשמ
 יד ןיא עמעט עכעלנייוועג יד ןעוועג ,/? ןייטשניבור טגָאז סָאװ; הלאש
 .ןזיולק ןוא תסנכ-יתב יד ןיא "ךמע, ןופ םיחוכיוו

 יז טָאה ,טקיטסעפַאב לעירעטַאמ ךיז טָאה גנוטייצ יד יוװ םעדכָאנ
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,גנוטייצ-גָאטימכָאנ ַא ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא
 .רעטקַארַאכ ןרעטכייל ַא ןופ ,"סעיינ עקיטנייה, ,טדימשדלָאג לאומש ןופ
 טפירשנכָאװ-ייװצ ַא ןענישרעד ךיוא זיא "עמיטש רעשידיא, רעד ייב
 ןיא ןהכ השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"אטיל דה; ןעמָאנ ןטימ
 עשיערבעה עקיעפ ןוא עגנוי םייה עקיטסייג ַא ןענופעג ןבָאה ?אטיל דה;
 -ןכָאװ ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה "עמיטש עשידיא, יד .רעביירש
 ,?עמיטש רעזדנוא;) "סַאסרַאג וסומ; ךַארּפש רעשיווטיל רעד ןיא גנוטייצ
 ןטקַאטנָאק עטקעריד רַאפ רישכמ רעקיטכיוװ ַא יװ טנידעג טָאה סָאװ
 ןבָאה סע .רוטלוק ןוא קיטילָאּפ ןופ ןטיבעג יד ףיוא קלָאפ ןשיװטיל ןטימ
 -ןדיי ,רעקיטילָאּפ ןוא רעביירש עשיווטיל ךיוא ריא ןיא טקילײטַאב ךיז
 .טגיירפ

 רעד ןופ ךיוא רעמ ןוא רעמ ץלַא טקיטסעפרַאפ ךיז טָאה גנוטייצ יד
 -ץַאז עיינ ,יירעקורד ענעגייא ןַא טפיוקעג ןוא טייז רעלעירעטַאמ
 גנוטייצ יד טָאה ,רעטציטשעג ַא ןופ ןוא ,ןישאמ-עיצַאטָאר ַא ,ןענישַאמ
 -וטיטסניא-רוטלוק עשיאערבעה יד ןופ רעציטש ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז
 יד ןכַאמ וצ לטב טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןיוש וליּפַא טָאה יז .סעיצ
 טימ ןענישרעד ןוא ?ןגרָאמירפ, רעגיר ןטימ תופתוש עקידרעירפ
 גנוטייצ יד טָאה ױזַא .געט-ןכָאװ יד ןיא ןטייז טכַא טימ תוחוכ ענעגייא
 לרוג רעד טרעדנעעג ךיז טָאה 1940 ןיא זיב ,ןסקַאװעג ןוא טרירעּפסָארּפ

 -יטעיווָאס סָאד .םוטנדִיי ןשיווטיל ןופ ןוא עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןופ
 -עג ןסָאלשעגנָא רעטעּפש זיא עכלעוו ,עטיל ןעמונרַאפ טָאה רעטילימ עש
 זיא ,לוק רעשידיי רעד ,"עמיטש עשידיא יד, .דנַאברַאפנטַאר םוצ ןרָאװ
 ןוא טריטסערַא זיא ןייטשניבור ןבואר רָאטקַאדער רעד .ןרָאװעג טמוטשרַאפ
 זיא עיצקַאדער רעד ןופ ןינב ןיא .ןופצ ןטייוו ןיא ןרָאװעג ןבירטרַאפ
 טעװ ריא ןגעוו) ?טַאלבסקלָאֿפ, גנוטייצ יד ןרָאװעג טריפעגרעבירַא
 ףיוא ןרָאװעג טרעדנעעג זיא ןעמָאנ ריא ןוא ,(רעטעּפש ןרעװ טדערעג
 הלוגס ןייק ןעוועג טינ רעבָא זיא סָאװ ,גנורעדנע-ןעמָאנ ַא -- "סעמע;
 ..ןבעל ריא ןעװעטַאר וצ

 וװעיעשַאווירק דוד
 רעטצעל ןוא רעטלַאװרַאפ

 "טרָאװ סָאד , ןופ רָאטקַאדער

 :הכרבק םנורכז

 (1924--1873) תובשחמ-לעב

 .ענווָאק ןיא (בישילא) װעשַאילע החּפשמ רעקידסחוימ רעד ןופ ןוז ַא
 -קירוצ ךיז טָאה .ןילרעב ןוא גרעבלעדייה ןיא ןיצידעמ טנרעלעג טָאה
 .דעמ טימ טקיטפעשַאב ךיז רע טָאה 1905 ןופ ןוא ענווָאק ןייק טרעקעג
 -רַאפ ןביוהעגנָא ןיוש רע טָאה רָאי 22 ןופ רעטלע ןיא .קיטקַארּכ
 ,דנַאלסור ןוא דנַאלשטייד ןופ ןעגנוטייצ יד ןיא ןעלקיטרַא ןכעלטנפע
 יד ןיא םירמאמ-קיטירק ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא רע טָאה 1899 ןיא
 יד עגיר ןיא טריגַאדער רע טָאה 1910 ןיא .ןעגנוטייצ רעװעשרַאװ
 ּווװ ,עשרַאװ ןייק רעבירַא רע זיא 1912 ןיא ןוא "עמיטש עשידיא; גנוטייצ
 טָאה ןוא ,"דניירפ, ןופ רָאטקַאדער רעשירַארעטיל ןרָאװעג זיא רע
 .תירבע ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ ךיוא

 ןעװעג רע זיא המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 -קירוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג זיא רע .דנַאלסור ןיא
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 טָאה רע יו םעדכָאנ .(המלש) קילא ןוז ןייז טימ ןעמַאזוצ ,עטיל ןייק טרעקעג
 -ַאזוצ רע זיא "עמיטש עשידיא, רענוװָאק יד טריגַאדער טייצ עסיוועג ַא
 -פעשַאב ךיז רע טָאה טרָאד .ןילרעב ןייק ןרָאפעגקעװַא ןוז ןייז טימ ןעמ
 זיא ןוא ,קיטירק טימ סרעדנוזַאב ,טייקיטעט רעשירַארעטיל טימ טקיט
 ןיא קיטירק רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ רעד יװ ןרָאװעג ןטלַאהעג
 ךיז טָאה ןוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא 1922 ףוס .תירבע ןוא שידיי
 זיא 1924 רַאונַאי ןט-13 םעד .ענוװָאק ןיא החּפשמ ןייז וצ טרעקעגקירוצ
 .ןברָאטשעג רע

 רע זיא 1940 ןיא .רעסישזער ןוא רעטכיד ַא ןרָאװעג זיא ןוז ןייז
 טעדרָאמרעד ןוא טריטסערַא זיא רע ּוװ ,ענליוו ןייק ענוװָאק ןופ רעבירַא
 .1941 רָאי ןיא רעניווטיל יד ךרוד ןרָאװעג

 שטיװָארעזײל רזעילא קחצי

 רַאזַאל רָאדיזיא םינָאדװעסּפ ןשירַארעטיל ןייז טימ טנַאקַאב
 ןענָאטעילעּפ ענייז .רעקיריטַאס רעטמירַאב ַא ןעוועג זיא .(1927---1880)
 .רבד-םש ַא ןעוועג ןענעז קרָאי-וינ ןוא עשרַאװ ,עטיל ןופ עסערּפ רעד ןיא
 ןיא .ןדנעטשמוא עשיגַארט רעייז ייב ןבעל ןייז טקידנערַאפ טָאה רע
 ןברָאטשעג ןוא !רָאװעג טרירעּפָא זירַאּפ ןיא רע זיא 1927 רעבמעווָאנ
 ,האל ,יורפ ןייז .ןועמש טרעבלַא ןוז ןייז ןופ גָאט-סטרובעג ןטירד ןיא
 קילגמוא סָאד ןגָארטרעביא טנָאקעג טינ טָאה ,טרָאּפָאּפַאר םייה רעד ןופ
 ןופ טיוט ןכָאנ םישדח ףניפ ןבעל ריא וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה יז ןוא
 סָאד ןעמונעג טָאה ,רעטסעװש סהאל ,יקנו"וק עבש-תב .ןַאמ ריא
 -ייצסיוא ןַא טימ טקידנערַאפ טָאה רע ּוװ ,לארשי-ץרא ןיא ךיז וצ דניק
 ןופ רבח רעוויטקַא ןַא ןעװעג זיא רע ."הילצרה, עיזַאנמיג יד גנונעכ
 .ופי רַאפ ףמַאק ןופ גָאט ןיא ,ח"שת ןסינ ח'י ןלַאפעג זיא ןוא ל"צא

 (1948--1871) ןַאמניילק השמ

 ןופ טָאטש יד ,שזָאבישזעמ ןבענ ףרָאד ַא ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא
 טָאה רָאי 19 ןופ רעטלע ןיא .החּפשמ רעשידיסח ַא ןופ ןוז ַא .ט"שעב
 ןיא טקוקעגניײרַא; רעבָא טָאה רע .תונבר ףיוא תוכימס ןעמוקַאב רע
 -טלעוו ןענרעל ןביױהעגנָא טָאה רע ."ןרָאװעג ןפָארטעג זיא ןוא סדרּפ
 ןרָאװעג זיא ןוא טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ,םידומיל עכעל
 .טסינויצ רעשיטסַאיזוטנע ןַא

 -רערעטנוא רַאפ ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא דנַאלסור ןשירַאצ ןיא
 רעד ךרוד ןרָאװעג טײרּפַאב זיא ןוא טייקיטעט רעשיטסינויצ רעשיד
 דנַאלסור ןיא ןעוו ,1918 ינוי ןט-30 םעד .1917 ןיא עיצולָאװער-רַאורבעפ
 -ַאב יד ןשיווצ ןעוועג רע זיא ,סעקיװעשלָאב יד טשרעהעג ןיוש ןבָאה
 עשידיי יד ןופ העײטשרָאפ יד ןופ ץנערעפנָאק רעד ןיא עטקילײט
 ןעמַאזוצ .עוװקסָאמ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עכלעוו ,דנַאלסור ןיא תוליהק
 רעד וצ עיצַאגעלעד רעד ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה קילַאיב .נ .ח טימ

 (קסווָאקלַאװ) רומילא ןושרג

 רַאפ שינעבױלרעד ַא טלעוּפעגסיוא טָאה ןוא גנוריגער רעשיטעיווָאס
 .דנַאלסור ןזָאלרַאפ וצ רעביירש עשיאערבעה

 טסיצילבוּפ רעטנַאקַאב ןוא רעביירש רערַאבטכורפ ַא ןעוועג זיא רע
 ןיא טלַאהפיוא ןצרוק ןייז ןופ הפוקת רעד ןיא .שידיי ןוא תירבע ןיא
 רע טָאה םעדכָאנ .""עמיטש עשידיא יד; טריגַאדער רע טָאה ,עטיל
 טריגַאדער רע טָאה ןָאדנָאל ןיא .רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא טניווועג
 -ַאזינַאגרָא-טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעד -- "םלועה, םעד
 ןייק ןעמוקעג 1926 ןיא רע זיא טפירשנכָאװ רעד טימ ןעמַאזוצ .עיצ
 .1948 ןיא ןברָאטשעג זיא רע .לארשי-ץרא

 (1952--1879) ןהכ השמ

 ןעמוקַאב ןוא ,עינרעבוג רעקסנימ ,ץינעצשילּפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 ןופ בר םעד ,רעטָאפ ןייז ןופ זיוה ןיא גנואיצרעד עלענָאיצידַארט ַא
 הבישי רעד ןיא ןוא הרות ליפ טנרעלעג טָאה רע .ץילערַאק לטעטש
 טימ ךיוא .ל"ז סענייר ברה ןופ רַאטערקעס ןעוועג רע זיא עדיל ןופ
 -רקיע ןייז רעבָא ,טריסערעטניארַאפ ךיז רע טָאה גנודליב רענײמעגלַא
 ,טעברַא עשיטסינויצ יד -- ןעוועג זיא גנוקיטפעשַאב ןוא גנובערטש
 זיא רע .ןרָאי-טנגוי עטסירפ ענייז ןופ טעמדיוועג ךיז טָאה רע רעכלעוו
 -עפנָאק רעשיטסינויצ רעד ףיוא ןענָאזרעּפ עלַארטנעצ יד ןשיוצ ןעוועג
 ןט-7 םעד קסנימ ןיא ןרָאװעג טנפערעד זיא סָאװ ,דנַאלסורסייװ ןיא ץנער
 ןופ טַאר ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה 1919 ןיא .1917 רעבמעטּפעס
 -נָאק ןשיטסינויצ ןיא -- 1920 ןיא ןוא דנַאלסורסיײװ ןיא ןויצ-יריעצ
 -נירגעג טָאה ,ענליוו ןייק ןעמוקעג רע זיא טרָאד ןופ .ןָאדנָאל ןיא סערג
 ןייק ןרָאפעגקעװַא ,"דניירפ רעזנוא, גנוטייצ יד טריגַאדער ןוא טעד
 רעד ןיא ןטסיױװיטקַא עקידנריפנָא יד ןופ ןרָאװעג טרָאד ןוא ענװָאק
 רעציזרָאפ ןעוועג זיא רע .טייקיטעט רעשיטסינויצ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג
 ,ןדיי עשיווטיל יד ןופ "טַאר-לַאנָאיצַאנ, ןיא רבח ַא ,זכרמ-"תוברת; ןופ
 יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ןסערגנָאק עשיטסינויצ יד וצ טַאגעלעד ַא
 ןופ םוקנָא ןרַאפ ץרוק .רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנוטייצ עשיערבעה
 ךָאנרעד ןוא "עמיטש עשידיא יד, טריגַאדער רע טָאה ןייטשניבור ןבואר
 .גנוטייצ רעד ןופ רעטייל ןעוועג רע זיא

 רעטייל ןעוועג רע זיא ָאד .דנַאל ןיא ןעוועג הלוע רע זיא 1925 ןיא
 רעטייל ןוא דילגטימ-עיצקַאדער ךָאנרעד ןוא "רקבה; גנוטייצ רעד ןופ
 .םילשורי ןייק ןָאדנָאל ןופ רעבירַא זיא סָאװ ,"םלועה; ןופ

 .םילשורי ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 ןייטשניבור ןבואר

 רעד ןיא ןרָאטקַאדער עטסעב יד ןופ רענייא ,ןייטשניבור ןבואר
 טעמדיוװעג לָאז םיא זַא ,טרעו זיא ,טלעו רעד ףיוא עסערּפ רעשידיי
 ןוא ןבעל ןייז ןגעוו .טכיזרעביא םעד טָא ןיא קרּפ רעלעיצעּפס ַא ןרעוו
 ענייז ןופ ויטַאיציניא ןוא עציטש רעד טימ רפס ַא ןענישרעד זיא ןפַאש



 עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ,רזש .ז אישנ ןטימ שארב .,דנַאלסיוא ןיא ןוא דנַאל ןיא רערערַאפ לי
 -טנגוי ערעייז ןיא טייקיטעט רעשיטסינויצ ןוא םידומיל יד ןיא רבח ןייז
 .גרוברעטעּפ ןיא ןרָאי

 ןיא ,ןַאיטוא טָאטש רעשיווטיל רעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע
 םש םעד ןעמוקַאב רע טָאה םידומיל-הרות ענייז ןופ בייהנָא םוצ .1
 רעטמירַאב רעד ןיא טנרעלעג רע טָאה ךָאנרעד .גלפומ יוליע ןַא ןופ
 םענעדלָאג ַא טימ טקידנערַאפ יז ןוא ענליוו ןיא ןהכ ןופ עיזַאנמיג
 ןיא טעטיסרעווינוא ןופ ןרעיוט יד םיא רַאפ טנפעעג טָאה סָאד .לַאדעמ
 טעטלוקַאפ םעד גנונעכייצסיוא ןַא טימ טקידנעעג טָאה רע ּוװ ,גרוברעטעּפ
 .ץנעדורּפסירוי רַאפ

 -ַאבטכורפ ַא יו טקעלּפטנַא ךיז רע טָאה ןרָאי-ןרעל יד תעב ןיוש
 ןיא ןענישרעד ןענעז םירמאמ ענייז .טסילַאנרושז ןוא רעביירש רער
 ןשידיי ןיא ךיוא יו ,ךַאּפש רעשיסור רעד ןיא עסערּפ רעשיטסינויצ רעד
 ןשרָאפ ןיא טפיטרַאפ ךיוא ךיז טָאה רע .?טַאלבגָאט רעדַארגָארטעּפ,
 -נירגעג זיא סָאװ ,ןטפַאשנסיוװ-תודהי רַאפ טוטיטסניא ןיא טייקשידיי
 סלַא טעברַאעג ךיוא טָאה רע .גרובזניג דוד ןָארַאב ןכרוד ןרָאװעג טעד
 .טַאטשנעזײא רזעילא השמ ברה בר רעגרוברעטעּפ ןופ רַאטערקעס

 -סינויצ יד ןופ דנַאברַאפ םוצ ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה 1917 בײהנָא
 -עג ןפַאשעג זיא סָאװ ,"רבחה, -- דנַאלסור ןיא עקידנרידוטש עשיט
 -רָאפ ןעוװעג זיא רעכלעוו ןוא (ןוליא) ןָאסלעדיא םהרבא ךרוד ןרָאװ
 סָאװ ,"רבחה, ןופ ץנערעפנָאק עטסקעז יד .עלַארטנעצ רעד ןופ רעציז
 טייהיירפ ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא דַארגָארטעּפ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 ,ןיטשניבור ןבואר טנפערעד טָאה ,עיצולָאװער-רַאורבעפ רעד ךָאנ
 רעשיטסינויצ רעד ןופ סעבַאגפיוא יד ןגעו טרירעפער טָאה רעכלעוו
 ךיוא יװ ,ןפַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עיינ יד ןיא טנגוי
 .דנַאגַאּפָארּפ יד ןוא עסערּפ ידע עמעט רעד ףיוא

 -רעבָאטקָא רעד ןיא סעקיװעשלָאב יד ךרוד דנַאלסור ןשרעהַאב ןטימ
 סָאװ ,"טַאירַאסימָאק ןשידייא ןופ רעייטשרָאפ יד ןבָאה ,עיצולָאװער
 יד ןסָאלשעג ,טײל-"ַאקעשט, ןופ גנוטיײלגַאב ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז
 סוילוי ר"ד טריטסערַא ןוא דנַאלסור ןיא ןטסינויצ יד ןופ עלַארטנעצ
 ןסעזעג ןענעז ייז .שטיװָאנכַאש םוחנ ןוא ןייטשניבור ןבואר ,סוקצורב
 ןוא טייצ שדוח ַא ךרעב "ַאקעשט/ ןופ ןרעלעק יד ןיא טרַאּפשרַאפ
 .ןרָאװעג טיײרפַאב ךָאנרעד

 ַא דנַאלסור ןיא טריפעג ךָאנ ךיז טָאה םעד ףיוא טקוקעג טינ
 טנפערעד זיא 1920 לירּפַא ןט-20 םעד ןוא טייקיטעט עשיטסינויצ
 טימ ,טַאר ןשיטסינויצ ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל ַא עװקסָאמ ןיא ןרָאװעג
 טַארעפער ןתעב .ןטַאגעלעד טרעדנוה רעביא ןופ גנוקילײטַאב רעד
 ןופ ?ןקעסוועי, יד לַאז ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ןייטשניבור ןבואר ןופ
 -נָאק רעד ןיא עטקילײטַאב עלַא טריטסערַא ןוא "טַאירַאסימָאק ןשידיי;
 יד רעביא ןרָאװעג טריפעג ןענעז יז .לָאצ רעד ןיא 102 -- ץנערעפ
 ןעגנוזעג ןוא ,ןכַאװ עטנּפָאװַאב ךרוד טלגנירעגמורַא ,ןסַאג רעװקסָאמ
 יד ןרָאװעג טצעזעגרָאפ ןענעז *ַאקעשט; ןופ ןרעלעק יד ןייא ."הווקתה;
 -טפַאשנסיװ ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא ,ץנערעפנָאק רעד ןופ ןעגנוטַארַאב
 זיא ןייטשניבור ןיהּוװ ,הסיפת-יקריטוב רעד ןיא ךיוא ...ןטַארעפער עכעל

 ךיז רע טָאה ,עטריטסערַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריפעגרעבירַא

 תועידיק ןעמָאנ ןרעטנוא גנוטייצ עשיריטַאס ַא ןריגַאדער טימ ןעמונרַאפ

 ןוא ןָאסלעדיא ,ןייטשניבור ,סוקצורב ..."יקריטוב ןיא ןויצ-יריסַא ןופ

 רעבָא ,עגרָאטַאק רָאי ףניפ ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענעז שטיווָאנכַאש

 רעד ןופ ךמס ןפיוא ןרָאװעג טיירפַאב ייז ןענעז רעטעּפש געט עקינייא

 .עיטסענמַא-יַאמ רעטד1

 ,סיטיײשורטלַאב סיגרוי רעטכיד רעד ,רָאדַאסַאבמַא רעשיווטיל רעד

 רעד ןופ רעבעגטַאר רעשידירוי ןייז וצ ןענייטשניבור ןדַאלעגנייא טָאה

 טָאה טמַא ןקיזָאד ןייז ףיוא .עווקסָאמ ןיא טפַאשדנַאזעג רעשיווטיל

 ןייטשניבור ןבואר .

 "עמיטש עשידיא יד, ןופ רָאטקַאדער

 ןבָאה עכלעוו ,םינקסע ןוא רעביירש עשידיי רַאפ ןָאטעג ליפ ןייטשניבור

 עשיװטיל, יװ עטיל ןייק ןרָאפוצסױרַא שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב

 ןעמונעג ןוא עטיל ןייק טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה 1923 ןיא ."רעגריב
 זיא רע ."עמיטש עשידיא יד; ןופ עיצקַאדער יד ,טגָאזעג יװ ,ךיז ףיוא
 יב ןעװעג ןיוש זיא עימָאנָאטױא עשידיי יד ןעוו עטיל ןייק ןעמוקעג
 ןופ טכער יד ןקידיײטרַאפ םייב טפמעקעג קיטומ טָאה ןוא העיקש ריא
 רעַײז ןענעז עכלעוו ,םיגיהנמ עשיווטיל יד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד
 טצַאשעגּפָא ןבָאה ,רעדעפ ןייז ךרוד ןרָאװעג ןפירגעגנָא ףרַאש טפָא
 טימ טלדורּפשעג טָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז טריטקעּפסער ןּוא
 וצ טומ םעד טַאהעג וליפַא טָאה רע .חוכ ןסיורג ןוא הריצי ,רוטלוק
 ,םיגיהנמ עשיטסינומָאק ריפ רעביא עיצוקעזקע יד זמר ַא טימ ןעלדַאט
 .1926 רעבמעצעד ןיא שינערעקרעביא רעשיטסילַאנָאיצַאנ רעד ךָאנ
 יד תעב ,1940 ןיא ןענַאטשעגײב טינ םיא זיא תוכז רעד טָא רעבָא
 םיא ןוא םיאטח עשיטסינויצ ענייז רַאפ טריטסערַא םיא ןבָאה ןטסינומָאק
 .טעברַא-עגרָאטַאק ףיוא ןופצ ןטייוו ןיא טקישרַאפ

 טייוו טינ ,.ר.ס.ס.ַא-ימָאק ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ זיא ןייטשניבור
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 רעד ןיא ןבָארג וצ ןעגנווצעג םיא טָאה ןעמ ּוװ .ןַאעקָא-זייא ןופ
 זיא קָאיַאּפ ַא ןוא ,טלעק דַארג 60 ןופ טסָארפ ַא ןיא דרע רענעריורפרַאפ
 עקרַאטש שיזיפ .טעברַא רעטליפעגסיוא רעד טיול ןרָאװעג ןבעגעג
 טָאה ןייטשניבור רעבָא ,ןגילפ יוװ ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןלַאפעג טרָאד ןענעז
 טנַאדנעמָאק רעד וליפא .הנומא ןוא טסייג ןייז ןופ חוכ ןטַימ ןטלַאהעגסיוא
 -סערַא ןשילרעטסיוא םעד טָא ןיא סרעדנוזַאב סעּפע טקרעמַאב טָאה
 ןעמָאנ ןייז ןיא ןבירשעג ןייטשניבור טָאה השקב ןייז ףיוא ןוא ,טנַאט
 טנַאדנעמָאק רעד ...שיסור ןשירַארעטיל ַא ןיא רעטבילעג ןייז וצ רעדיל
 ךיז טָאה בצמ ןייז ןוא תרשמ ַא ןופ גנַאר םוצ ?ןביוהרעד, םיא טָאה
 ...ןרעסעברַאפ ןביוהעגנָא

 עטיל ןיא צ"צ ייטראפ רעשיטסילאיצבַאס שיטס;גויב רעד ןיכ ןָאגרַא

 -ןסַאמ-סטעּברַא עשידיא יד ןּופ ןפערעטניא יר טעמרדיוועג

 ,טשננעי-

 1923 "לי ןכ-22 טבעצ קיטנכּוז ,עבוװַאק

 .טעינצנאפמק:קעטפטטנעטטע-טגקטעגעסנטקטקעגנגטעטנקעמעקק שמעק 2.מ-נאממגרמעש יישר יה --  ה -ה- ןקתאש טעננ+ = טא א

 ױזַא יװ :געוו-םונהיג ןייז טלייצרעד טרעוו ןייטשניבור רפס ןיא
 -געטשלופ ַא געוו ןפיוא ּווו-ץעגרע ןלַאפ וצ טּפשמרַאפ ןעוועג זיא רע
 טָאטש רעד וצ טּפעלשרעד ךיז טָאה רע ױזַא יװ ,רעטּפעשרעד קיד
 םיא טָאה עכלעװ ,רעטסעוװש ןייז וצ ןעמוקעגנָא זיא ןוא ווָאטָאלָאמ
 ,טיורב לקיטש ַא ןבעג טלָאװעג םיא ןוא טנעקרעד טינ טשרעוצ
 רעפרעד יד ןיא ןבעל ןייז ןופ ךשמה רעד .רעלטעב ַא סעּפע יװ
 ןפורעגסורַא טָאה רעכלעוו ,רָאטקערָאק-סגנוטייצ ַא יװ ,רערעל ַא יו
 טָאה רע ױזַא יװ :;טייקיעפ רעשיטסילַאנרושז ןייז טימ גנורעדנּוװַאב
 ןכעלנעזרעּפ ןייז ןוא האוש ענײמעגלַא יד המחלמ רעד ךָאנ טקעדטנַא
 ייוצ ערעייז טימ ַאיסַא יורפ עלעטבוס ןייז זַא ,ךיז קידנסיוורעד ,ןברוח
 ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא 1946 ןיא ...ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןענעז ןיז
 טרָאד .הטילפה-תיראש רעד ןופ עיצַארטנעצנָאק רעד רעד וצ ,ןעכנימ
 עסיוועג ַא ,א"ררנוא ןופ ןיריציּפָא ןַא ןעוועג לפטמ םיא טימ ךיז טָאה
 ןַא ןבילברַאפ זיא יז ךיוא סָאװ ,(הבורק ןייז טינ) ןייטשניבור רתסא
 ןדנוברַאפ ןבָאה סנייטשניבור עדייב יד .החּפשמ רעסיורג ַא ןופ עמַאזנייא
 .ןבעל ןוא לרוג רעייז ןעמַאזוצ

 הטילפה-תיראש רעד ןופ גנוטייצ רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןעוו

 יקםווָאקלַאוו) רומילא ןושרג

 ןטָאש רעה ןיירַא זיא ,טילַאש יול ךרוד טריגַאדער ,"געוו רעזנוא;
 -עיצקַאדער עלַא ןענעז -- ןקעטש ַא ןיא טרַאּפשעגנָא ,שטנעמ ַא ןופ
 -גיבור ךָאד זיא סָאד; : רעטרע ערעייז ןופ ןעגנורּפשעגפיוא רעדילגטימ
 ןבעגעגרעביא ןריגַאדער סָאד זיא ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ./! ןייטש
 .ןייטשניבור ןבואר ןופ טנעה יד ןיא ןרָאװעג

 רבגתמ ךיז רע טָאה ָאד .לארשי ןייק ןעוועג הלוע רע זיא 1948 ןיא
 ןטעברַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןוא רעצ ןכעלנעזרעּפ ןייז ףיוא ןעוועג
 עכעלטפַאשלעזעג רַאפ טנעמַאטרַאּפעד ןיא :םימוחת ענעדיישרַאפ ףיוא
 -עלויב טריגַאדער רע טָאה םוירעטסינימ-סטייהרעכיז םייב ןעגנואיצַאב
 -סטייהרעכיז ןגעוו שידִיי ןוא תירבע ןיא עסערּפ-טלעוו רעד רַאפ ןעניט
 רעד יװ .רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע זיא אטיל יאצוי דוגא ןיא .םינינע
 רע טָאה טייצ עסיוװעג ַא .קידנעטש טניז םוטנדיי ןקיזָאד ןופ גיהנמ
 ףיוא עסערּפ רעשידיי רעד ןגעוו ןטכיזרעביא ?ץראה; ןיא ןבירשעג
 ןבירשעג "סעיינ עטצעל, ןיא רע טָאה ןרָאי ןופ ךשמ ןיא .טלעוו רעד
 טמירַאב רע זיא סרעדנוזַאב ."טניירפ ַא וצ ווירב, ןכעלטנכעוו ןייז
 רעשידיי רעד ןיא "ןסעומש סטכַאנ-וצ-קיטיירפ, ענייז טימ ןרָאװעג
 רעייז טימ טנכיײצעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,"לארשי לוק, ןופ עיצידיוא
 .ףייטשניבור חסונ; -- תסונ ןכעלמיטסקלָאפ

 "טרָאװ רעזנוא,

 ןופ ןַאגרָא רעד ןעוװעג לעיציפָא זיא סָאװ ,"עמיטש עשידיא; יד
 טסייג ןוא טלַאהנַיא ריא טיול ןעוועג ,טגָאזעג יו ,זיא ,םייללכ-םינויצ יד
 ןענופעג ןבָאה ךַאד רַיא רעטנוא סָאװ ,גנוטייצ עלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא
 יד זיב עטכער-םערטסקע יד ןופ ,ןעגנוגעווַאב עשיטסינויצ עלַא טרָא ןַא
 ריא ןיא טעברַאעג ןוא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע .עקניל-םערטסקע
 ,(ביש:לא) ןַאמדירפ לאומש ר"ד יװ םזינויצ ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןשטנעמ
 ,רָאטקַאדער-עציוו ןעוועג זיא רעכלעוו ,בוַארט ןמלז ,(ןרוג) טַאלבנירג ןתנ
 -טּפיוה ,טגָאזעג ןיוש יװ ,ןעוועג זיא רעכלעוו) א"חלבי לעקנופרַאג בייל
 .ערעדנַא ןוא (רָאטקַאדער

 תדבועה לארשי-ץרא ןעמל; --- ןויצ-יריעצ ןופ ןעגנוטכיר ייווצ יד
 יד ןעמ טָאה עטיל ןיא סָאװ) ?הדובעה-תודחא, ןוא "ריעצה לעוּפה
 ןויצ-יריעצ, -= עטייװצ יד ןוא ?תודחאתה ןויצ-יריעצ, ןפורעג עטשרע
 סָאװ) סעיצַאקילבוּפ עשידָאירעּפ ענעדיישרַאפ ןבעגעגסױרַא ןבָאה (?.ס.צ
 ןיא סָאװ םעד בילוצ רעבָא ,(רעדנוזַאב ןרעװ טדערעג טעװ יז ןגעוו
 -תודחא; ןוא "ריעצה לעופה, טקינַײארַאפ ןיוש ךִיז ןבָאה לארשי-ץרא
 -- ("אפמ) לארשי-ץרא ילעופ תגלפמ -- יײטרַאּפ ןייא ןיא "הדובעה
 -וצסיורַא ןסָאלשַאב ןעגנוטכיר עדייב ןופ םירבח יד ןבָאה ,1920 רָאי ןיא
 ןעוועג זיא ןעמָאנ רעטשרע ריא ןוא גנוטיײצגָאט ענעגיײא ןַא ןבעג
 ."טרָאװ רעזנוא;,

 הריבע ןַא בילוצ .1922 ףוס ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה גנוטייצ יד
 ןענעק וצ ידכ .ןרָאװעג טכַאמרַאפ גנוטייצ יד זיא ץעזעג-רוזנעצ ןגעק
 ."טרָאװ סָאד , ףיוא ןעמָאנ םעד ןטיבעג יז טָאה ןעניישרעד



 עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןיא עסערּפ עשידיי יד

 "טרָאװ סָאד,

 סקעז טימ 1924 טסוגיוא ןט-14 םעד ןענישרעד זיא ?טרָאװ סָאד,
 -ײרּפשרַאפ ןוא החלצה רעקידנטַײדַאב ַא וצ ןעוועג הכוז טָאה ןוא םידומע
 .גרעבנירג םירפא ןוא ןרוג ןתנ ןעוועג ןענעז ןרָאטקַאדער ייווצ עריא .גנוט
 עשידיא; ןופ רָאטקַאדער-עציװ ןעוועג זיא רעכלעוו ,בוַארט ןמלז ךיוא
 לאומש ר"ד .גנוטייצ רעשיאייטרַאּפ ןייז וצ רעבירַא זיא ,"עמיטש
 ןרָאטקַאדער יד ןשיוװצ ןופ רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,בישילא-ןַאמדירפ

 טקישעג ןוא לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןענעז סָאװ ,גנוטַײצ רעד ןופ

 הלוע ךיוא זיא םיא ךָאנ .דנַאל ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק גנוטייצ ןייז וצ

 רעקיצנייא רעד ןבילברַאפ זיא גרעבנירג םירפא ןוא ,ןרוג ןתנ ןעוועג

 קרַאטש ןעװעג זיא רע תויה רעבָא .גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער

 יד ןוא עיצקַאדער יד טָאה ,טעברַא רעשיאייטרַאּפ טימ טקיטפעשַאב

 ןופ טנעה יד ןיא שיטקַאפ ןענופעג ךיז גנוטייצ רעד ןופ גנוריפנָא

 ןענַאטשעג זיא "טרָאװ סָאד, ןופ טעב-ןטיוט םייב רעבָא .בוַארט ןמלז

 ָאװירק דוד רָאטקַאדער רעטצעל ןוא רעטלַאװרַאפ רעקירָאיגנַאל רעד

 רעכייר טימ שטנעמ ַא ,טייקכעלנעזרעּפ עשיגַארט ןוא עקיטכיל ַא ,וועיעש

 יַאב .טנַאלַאט ןשיטסילַאנרושז ןסיורג ַא ןוא (ןטעטלוקַאפ ייווצ) גנודליב

 טסילַאעדיא סלַא .ןעמַאר עשיאייטרַאּפ יד רעביא טייוו טצעשעג ןוא טביל

 .ןטסירעלטיה יד ןגעק ײמרַא רעטיור רעד ןיא ןפמעק קעװַא רע זיא

 ןיא טקישרַאפ ןוא טריטסערַא 1942 רָאי ןיא םיא ןעמ טָאה "רַאפרעד,

 ןט1945 ןיא ןעגנַאגעגסיוא זיא רע ּוװ ,קסנילַאטס ןיא ,גרעב רעריביס יד

 םיא טימ ןעמַאזוצ זיא רעכלעוו ,דוד רינ ץוביק ןופ רוג יכדרמ .רָאֵי

 -ַאב "רמשמה לע; ןיא דיפסמ םיא זיא ,רעמיצ ןבלעז םעד ןיא ןסעזעג

 ןקירָאי-38 םעד רַאפ רבק ַא טקַאהעגסיוא ןבָאה םירבח ןיינ יו קידנביירש

 .ועיעשָאוװירק דוד ,רערעל ןוא דניירפ ,רבה

 : הכרבל םנורכז

 (1964 1887) ןרוג ןתנ
 רע .רעיצרעד רעכיײרגלָאפרעד ןוא רעביירש רערַאבטכורפ ַא

 -דָאבָאלס רעד ןיא טנרעלעג טָאה ,עטיל ,זדיוו ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא

 ַא וצ ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה טרָאד ןוא "לארשי תסנכ, הבישי רעק

 וצ טבערטשעג ןבָאה עכלעװ ,םירוחב-הבישי ןופ זיירק ןעמייהעג

 טָאה 1905 ראי ןיא ענליוו ןיא ךיז קידנעניפעג .גנודליב רענײמעגלַא
 טריזינַאגרָא רע טָאה ךָאנרעד ןוא ןויצ-ילעופ וצ ןסָאלשעגנָא ךיז רע
 לָאמ יירד ןעװעג זיא רע .עטיל ןיא ךעלרעמעק ערענָאיצולָאװער
 .הסיפת ןיא רָאי ייווצ ?טכַארברַאפ, רע טָאה לכה-ךסב ןוא טריטסערַא

 זיא ןוא עטיל ןיא טכַארברַאפ רע טָאה 1935--1921 ןרָאי יד
 עריא ןופ ןוא גנוגעװַאב-.ס .צ רעד ןופ םיגיהנמ יד ןופ רעניײא ןעוועג
 -מיג עשיאערבעה יד ןיא רערעל ןעוועג זיא רע .סרעגָאזטרָאװ עטסעב
 טָאה עטיל ןיא .ענווָאק ןיא רַאנימעס-רערעל ןשיאערבעה ןוא סעיזַאנ
 .ןעגנולייצרעד עיינ ענייז ןופ עקינייא טכעלטנפערַאפ ךיוא וליּפַא רע
 ןביירש ןַײלַא טגעלפ ןוא ןטפירשטייצ עשיאערבעה טריגַאדער טָאה רע

 זיא רע זיב ,שידיי ןוא תירבע ןיא ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ ןיא
 ."טרָאװ סָאד, ןופ רָאטקַאדער-טּפיוה רעד יװ ןרָאװעג טמיטשַאב

 ןײרַא רע זיא רעטלע םענעסקַאװרעד גונעג ַא ןיא ןיוש קידנעייז
 רע טָאה 1935 ןיא ןוא טעטיסרעווינוא ןשיווטיל ןיא ןענרעל ךיז
 רָאי ןבלעז ןיא .טעטלוקַאפ ןשירָאטסיה ןיא םידומיל יד טקידנערַאפ
 ,דנַאל ןיא ןעוװעג הלוע רע זיא

 ןוא רעביירש ,רעיצרעד ַא יו וויטקַא ןעוועג רע זיא דנַאל ןיא ךיוא
 .ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל םוצ זיב ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג

 גרעבנירג םירפא

 "טרָאוװ סָאד,, ןופ רָאטקַאדער
 ענוװַאק ןיא

 (1942--1895) גרעבנירג םירפא

 טָאה .(עינרעבוג רעקלַאווס) ַאיַאבּוייל ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 רעטשרע רעד תעב .גנואיצרעד עשידיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב
 ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ החפשמ ןייז טימ ןעמַאזוצ רע זיא המחלמ-טלעוו
 ןַא ןעועג רע זיא ןרָאי-טנגוי ענייז ןופ .(עניַארקוא) קסווָארדנַאסקעלַא
 -סיוא ךיז ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא ןוא שטנעמ-ייטרַאּפ רענעכָארּפשעגסױא
 -קירוצ ךיז רע טָאה 1920 ןיא .יײצילָאּפ רעשירַאצ רעד רַאפ ןטלַאהַאבוצ
 רעד ןיא ןוא "ץולחה, ןיא וויטקַא ןעוועג זיא ןוא עטיל ןייק טרעקעג
 סיצַאנ יד ןעוו ,1941 ןיא .לארשי-ץרא ןקידנטעברַא ןרַאפ גנוגעוװַאב
 טרָאד ןוא דנַאברַאפנטַאר ןייק ןפָאלטנַא רע זיא ,עטיל ןיא ןײרַא ןענעז
 .ןברָאטשעג רע זיא

 (1965--1896) בוַארט ןמלז

 זיא .לוש-לַאער ַא טקידנעעג טָאה .שזעווע:נָאּפ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא
 רע זיא רעטעּפש .טָאטש ןייז ןיא ?ןויצ-יריעצ,,ןופ רעדנירג יד ןופ ןעוועג
 רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ןוא דנַאלסור ןייק רעבירַא
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 רַאטערקעס-עיצקַאדער ןעוועג זיא רע .םוקינכעט רעװקסָאמ ןיא טנרעלעג
 -ָארטעּפ ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעװקסָאמ ןוא ?ןזישז ַאיַאקסיערוװעי, ןיא
 ןשיטסינויצ ןופ רַאטערקעס ןעוװעג ךיוא זיא ."טעיװסזַאר, רעדַארג
 .זיירק רעװקסָאמ ןופ טעטימָאק

 רעטייל ןרָאװעג רע זיא עטיל ןייק טרעקעגקירוצ ךיז טָאה רע ןעוו
 עויטקַא יד ןופ ןוא טמַאילארשי-ץרא ןופ רָאטקעריד ,"תוברת, ןופ
 ןעוועג זיא .לארשי-ץרא ןקידנטעברַא ןרַאפ גנוגעווַאב רעד ןופ רעוט
 ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ ןוא "עמיטש עשידיא; ןופ רָאטקַאדער-עציו
 ןיא .ןסערגנָאק עשיטסינויצ וצ טַאגעלעד ןעוועג ךיוא זיא ."טרָאװ סָאד
 זיא .החּפשמ ןייז טימ ןעמַאזצ י"א ןיא ןעװעג הלוע רע זיא 6
 -טפַאשלעזעג ןיא וויטקַא ןוא הפיח ןיא "רבד, ףינס ןופ רעטייל ןעוועג
 .הפיח ןיא ןברָאטשעג זיא רע .םינינע עכעל

 = 2ססו5 (,005 טסזו') אז ?פוש) .ןטייז6 שש - -  .ןטייזס טנייה

 1 5 ב יו = = 0

 קיטש-ענאד יי רא ןמענעזה
 נה ייא 2 : 0 רו; אהא ראה הא טאאטאהאה

 עקידנרעבױצַאב ַא ןוא ןירעגניז עטבַאגַאב ַא -- דבכוי יורפ ןייז

 רעקיצנייא רעייז .םיא רַאפ רָאי ַא הפיח ןיא ןברָאטשעג זיא ,טלַאטשעג
 ןוא "לארשי לוק; ןופ ןרָאטַאטנעמָאק יד ןופ ןעוועג זיא ,רנבא ירוא ,ןוז
 -דרשמ ןיא רעטמַאַאב ַא רע זיא טציא .רעימערּפ ןופ רעבעגטַאר יד ןופ
 .ץוחה

 (1955--1899) (ןַאמדירפ) בישילא לאומש ריד

 ןריובעג .טַאמָאלּפיד-לארשי ןוא רעקיטירק-רוטַארעטיל ,רעביירש ַא
 זיא רעכלעוו ,ןַאמדירפ דוד יבר ןופ לקינייא ןַא .קסניּפ ןיא ןרָאװעג
 -עגפיוא זיא רע ."רענילרַאק ל'דוד 'ר; ןעמָאנ ןייז טימ טמירַאב ןעוועג
 ץנעדורּפסירוי טנרעלעג טָאה .ענוװָאק ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןסקַאװ
 זיא טנגוי רעטסירפ ןייז ןופ .זולוט ןוא ןילרעב ,ווָאקרַאכ ,עװקסָאמ ןיא
 יד ןופ .גנוגעװַאב-סטעברַא רעשיטסינויצ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג רע
 ריא ןופ רָאטקַאדער-טימ ןוא עטיל ןיא ײטרַאּפ-.ס.צ רעד ןופ רעריפנָא
 זיא ןוא לארשייץרא ןייק ןעועג הלוע רע זיא 1935 רָאי ןיא .ןַאגרָא
 .תורדתסה ןופ לעופה-דעוו ןופ רבח ַא ןרָאװעג

 םוצ ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא רע זיא הנידמ רעד ןופ םוקפיוא ןטימ

 (קסווָאקלַאװ) רומילא ןושרג

 יד רַאפ גנולײטּפָא רעד ןופ רעטייל רעד יוװ םוירעטסינימ-ןרעסיוא
 -דנַאזעג-לארשי ןעוועג רע זיא ךָאנרעד ןוא ,תונידמ עשיאעּפָאריײא-חרזמ
 רָאדַאסַאבמַא-לארשי ךיוא יװ ,ןרַאגנוא ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא רעט
 טָאה ,עװקסָאמ ןיא ןרָאװעג קנַארק זיא רע זיב ,דנַאברַאפנטַאר ןיא
 .ביבא-לת ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא דנַאל ןיא טרעקעגקירוצ ךיז

 ןייז ךָאנ קנעדנָא ןַא יו ןעמונעגנָא רע טָאה בישילא ןעמָאנ םעד
 .תובשחמ-לעב -- וועשַאילע .י ר"ד ןטמירַאב םעד רעדורב סרעטומ

 "טנעמָאמ רעד,

 ,רעפסָאמטַא רעטליפעגנָא-האנש טימ ןוא רעטמערוטשעצ רעד ןיא
 תוכיישב ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט-18 םעד ךָאנ טשרעהעג טָאה סָאװ
 ןסָאלשַאב ןטסינָאיזיװער עשיווטיל יד ןבָאה ,ווָארָאזָאלרַא ןופ דרָאמ ןטימ
 ןבָאה גנוטייצ רעד רַאפ ןעמָאנ םעד .גנוטייצ ענעגייא ןַא ןבעגוצסורַא
 יקסניטָאבַאשז באז ןכלעוו ןיא ,?טנעמָאמ, רעװעשרַאװ ןופ ןעמונעג ייז
 ןעמוקַאב וליפא ןבָאה ייז .םולָאק ןליבַאטס ַא טימ טקילײטַאב ךיז טָאה
 ."טנעמָאמ, רעװעשרַאװ ןופ לַאירעטַאמ ןטימ ןצונַאב וצ ךיז תושד ַא

 רעד .טשיוטעג טפָא ךיז ןבָאה גנוטייצ רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד

 טמירַאב רעטעּפש זיא רעכלעוו) יקסווָאקסָאמ לארשי ןעוועג זיא רעטשרע

 רעד ,ןָאסניכַאי לאכימ ;(דישז ןַאירַאמ םינָאדװעסּפ ןייז טימ ןרָאװעג
 ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא רעכלעוו ,עינעמור ןופ גיהנמ רעשיטסינָאיזיװער
 תועידיק ןיא טעברַא ,לארשי-ץרא ןיא טציא) גנוטייצ יד ןריגַאדער וצ
 וצ .ץכ יכדרמ ןוא (רזע-לג -- לארשי ןיא) רעזַאלג והילא ; ("תונורחא
 ,ןַאמרעניײװ רעדנַאסקעלַא טרעהעג ןבָאה רעטעברַא-עיצקַאדער עקיטרָא יד
 זיא רעכלעװ) ,.ןַאיליד לאקזחי ,יקסנישטוטס םהרבא ,ץילָאק יבצ
 ןַאמזַאלג ףסוי ,(רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשיטעיװָאס ַא ןיא ןברָאטשעג
 גרעבניוועל ןמלז ןעוועג זיא רעטייל-סגנוטייצ רעד .ךָאלב קחצי ןוא
 ןעוועג זיא גנוטייל רעד ןופ ןירַאטערקעס .("בירעמ, ןופ רעטייל טציא)
 -סינימדַא רעד ןיא טעברַא יז ךיוא) לאקזחי ןופ הנמלא יד ,ןַאיליד הניד
 .(?בירעמ,, ןופ עיצַארט

 .1937 ףוס זיב ןענישרעד זיא ?טנעמָאמ ,, רעד

 : הכרבל םנורכז
 ד"יה ןַאמזַאלג ףסוי

 רע זיא 1940 ןיא עטיל ןיא ןירַא ןענעז סעקיװעשלָאב יד ןעוו
 -ַאבסיוא ךיז טָאה רע ּוװ ,ענליוו ןייק ענוװָאק ןופ ןפָאלטנַא םייהעג ןיא
 ןיא .ןריטסערַא טלָאװעג םיא ןבָאה עכלעוו ,ןטסינומָאק יד רַאפ ןטלַאה
 יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ ןענעז ענליוו ןוא ענווָאק ןעוו ,1941 ינוי
 רעלדנעטשפיוא עּפורג רעד וצ ןסָאלשעגנָא ןַאמזַאלג ךיז טָאה ,סיצַאנ
 ןיא גנולייטּפָא-רענַאזיטרַאּפ ןייז טימ סױרַא זיא רע .ָאטעג רענליוו ןיא
 רעד רעטנוא ןעוועג זיא עכלעוו ,עינַאּפמָאק יד טריפעג ןוא ,רעדלעוו יד
 ףמַאק ןיא ןלַאפעג זיא ןַאמזַאלג ףסוי .רַאזַאל םייח ןופ טפַאשדנַאמָאק
 .סיצַאנ יד טימ



 עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןיא עסערפ עשידיי יד

 דייה ךָאלב קחצי

 ברה ןופ החּפשמ רעטמירַאב רעד ןופ ןוז ַא ,רעכעלטנגוי רעד טָא
 .םישודק-תומ ַא טימ ןברָאטשעג זיא ,שזלעט ןופ ךָאלב בייל-ףסוי 'ר
 -תיב ןסיורג ןיא שזלעט ןופ ןדיי יד טרַאּפשרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו
 -- ךָאלב קחצי זיא ,טיײהרעקידעבעל ןענערברַאפ וצ ייז ידכ ,תסנכ
 ןפיוא ןעגנורּפשעגפיורַא -- רעזעיגילער ןייק ןעוועג טינ זיא רעכלעוו
 ןייק ןייז טינ ןיוש טעװ סע ןעוו ,רעדירב; :ןפורעגסיוא ןוא רעמעלעב
 לארשי םע טעװ ,קלָאפ ןדעי ןופ רעדרעמ יד ןופ ןוא סיצַאנ יד ןופ רכז
 ןייז טרעכעלעגכרוד טָאה ןַאמ-.ס.ס ןַא ןופ ליוק ַא .'! םייקו יח ןייז ךָאנ
 .ץרַאה

 "טייצ רענווָאק,

 עשידיי עצנַאג יד ןעוו ,עימָאנָאטױא ןופ הפוקת רעד ןיא ךיוא
 ַא ןענופעג ךיז טָאה ,דיירפ רַאפ טצנַאטעג טָאה טײקכעלטּפַאשלעזעג
 ןרעײטש-סגנַאװצ עריא טימ עימָאנָאטױא יד סָאװ ,ןדיי עּפורג עניילק
 ןבָאה עּפורג רעד טָא ןופ םירבח יד .ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ ריא ןענעז
 רעסיורג, רעד ןופ טייל-סטפעשעג ןוא םיתב-ילעב יד טריטנעזערּפער
 ןדיי יד ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןופ גנורעגרערַאפ רעד טימ .?עיזַאושזרוב
 רעייז טגיילעג ןדִיי יד ןבָאה ,רעשרעה עשיטַארקָאמעד-ךעלטסירק יד ןוא
 -ָאמעד-לַאיצָאס ,עשירעיוּפ-סקלָאפ יד ןופ עיציזָאּפָא רעד ףיוא גנונעפָאה
 ךיז ןבָאה םייס םוצ ןלַאװ יד .ןעײטרַאּפ עשיטסינומָאק ןוא עשיטַארק
 יד .1926 ינוי ןט-15 םעד ןעמוקרָאפ טפרַאדעג ןוא טרעטנענרעד
 ,טקַאפ ןפיוא טציטשעג ךיז טָאה עקניל יד ןופ גיז ןפיוא גנונעפָאה
 ךיוא .ץנעגילעטניא עלַארעביל ַא טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה ןשיווצניא סָאװ
 טקרַאטשרַאפ עיציזָאּפָא יד זַא ,טליפרעד ןבָאה ןטַארקָאמעד-ךעלטסירק יד
 ןעמיטש וצ העדב טָאה ץוביק רעשידיי רעטריזינַאגרָא רעד זַא ןוא ךיז
 סָאװ סָאד ןעװעטַאר וצ ווּורּפ ַא טכַאמעג ייז ןבָאה רעבירעד .ייז ןגעק
 ,תורוקמ עמייהעג ןופ עמוס-טלעג ַא טמיטשַאב ןבָאה ןוא ךיז טזָאל סע
 תוחפל ןייז עיּפשמ לָאז סָאװ ,שידיי ןיא גנוטייצ ַא ןבעגוצסיױרַא ידכ
 ןוא .יײז תבוטל גנוניימ רעכעלטנפע רעשידיי רעד ןופ לייט ַא ףיוא
 ,"טייצ רענװָאק, יד 1925 רעבמעצעד ןט-31 םעד ןענישרעד זיא ױזַא
 ,עּפורג רעכעלטפַאשלעזעגיטנַא רעטנָאמרעדנבױא רעד ןופ ןַאגרָא רעד
 .שדח בייל טימ שארב

 יד ךָאנ זיב ףטלַאהעגסיױא רָאנ רעבָא טָאה "טייצ רענוװָאק, יד
 יד ןוא הלּפמ ַא ןטילעג ןבָאה ןטַארקָאמעד-ךעלטסירק יד לייוו ,ןלַאװ
 -עיצקַאדער יד .תוחוכ עלַארעביל ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא זיא טפַאשרעה
 ףיוא גנוטייצ ַא ןבעגוצסױרַא ווּורּפ ַא טכַאמעג ןבָאה רעדילגטימ
 -ער רעד רעטנוא ,?גָאט רענוװָאק; ןעמָאנ ןטימ תודוסי עוויטַארעּפָאָאק
 רָאנ טריטסיזקע טָאה גנוטייצ יד טָא .ןַאמגניז .ק רעטכיד ןופ עיצקַאד
 .םישדח עקינייא

 ,עויטַאמרָאפניא ןבעגוצסױרַא ןווּורּפ עכעלטע ןעוװעג ןענעז סע
 -רעטנוא ךיג ןענעז עלַא ייז רעבָא ,ןעגנוטייצ עכעלגעט עשיאייטרַאּפמוא
 טגעלפ גנוטייצ-ץנערוקנָאק ַא ןעניישרעד טגעלפ סע ןעװ .ןעגנַאגעג

 ,גנוטַײצ ןייז ןיא ?דנַאטשוצ-םַאנסיוא; ןרַימַאלקָארּפ ןייטשניבור ןבואר
 ךיז טָאה רענעײל להק רעד ןוא לייט ןוויטַאמרָאפניא םעד ןרעכיײרַאב
 .גנוטייצ רעוויטַאמרָאפניא רערעדנַא םוש ןייק וצ ןדניבוצ טנָאקעג טשינ
 ,רעלעמ .מ ןופ גנוטייצ יד ,"לגיּפש-טלעוו, ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא ַאזַא
 ןרעטנוא גנוטייצנכָאװ ַא טימ ןעוועג חילצמ אקווד רע טָאה םעד רַאפ סָאװ
 .ר ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"רעירוק-ןגרָאמ, ןופ ;ןעמָאנ ןבלעז
 רעד ןופ עיּפָאק ַא ןעועג שיטקַאפ זיא סָאװ ,"ןגרָאמירפ, ןופ : תפרצ
 .ערעדנַא ןוא ,(טנייה) "ַאינדָאװעס , גנוטייצ רעגיר

 (ןַאמדירפ) וועשַאילע לאזמש
 ,"טרָאװ סָאד , ןופ רָאטקַאדער

 ײײטרַאּפ רעד ןופ עבַאגסיוא
 עטיל ןיא .ס .צ

 "ןבעל רעשידיא,

 ןעמונעגמורַא טָאה עכלעוו ,"תודחא; גנוגעוװַאב עזעיגילער יד
 טָאה ,עזעיגילער עשיאייטרַאּפמוא ןוא ?לארשי יריעצ , ,"לארשי תדוגא;
 ןיא טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ץַאלּפ ןקיטכיוו ַא ןעמונרַאפ

 -ז .א בר-טּפיוה רענוװָאק רעד טרעהעג ןבָאה םיגיהנמ עריא וצ .עטיל
 ןַאמנהכ ףסוי ברה ,(ָאטעג רענווָאק ןיא ןברָאטשעג זיא רעכלעוו) ָאריּפַאש
 ןיא שזעיװעינָאּפ תבישי רעטמירַאב רעד ןופ שאר ןוא רעדנירג ,ל"ז

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,(ןויצע ר"ד) גרעבצלָאה לאפר קחצי ר"ד ,קרביינב
 טציא ,לארשי ןוא לארשי-ץרא ןיא ןלוש עזעיגילער יד ןופ רָאטקעּפסניא
 םגה -= ןעוועג ןענעז גרעבצלָאה ר"ד ןוא ןַאמנהכ .י ברה .םילשורי ןיא

 .םייס ןשיוטיל ןופ ןטַאטוּפעד -- טיײצ רעבלעז רעד ןוא ןייא וצ טינ
 גנַאל ןטלַאהוצסיוא ןעוועג חילצמ טינ טָאה גנוגעווַאב יד טֶא רעבָא

 -ידיא; גנוטייצגָאט ַא יװ ןענישרעד זיא 1922 ןיא .גנוטייצ טכעלגעט ַא
 -נכָאװ ַא יו רָאי עקינייא ןעוועג ךישממ יז טָאה ךָאנרעד ןוא "ןבעל רעש
 יצלָאה .י ר"ד ,יקסוועשערעש לאומש טריגַאדער ןבָאה גנוטייצ יד .גנוטייצ
 ךיז טָאה אמויד-ינינע ןגעוו רעדיל ןופ טלַאּפש ַא ןיא .ערעדנַא ןוא גרעב
 ןופ עדייז רעד) ןיוועל דוד 'ר גלפומ ןדמל ןוא רחוס רעד טנכייצעגסיוא
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 ךוב ַא ןופ רבחמ ןוא רעדלעוװ עשיווטיל יד ןיא ןַאזיטרַאּפ ַא ,ןיוועל בד
 .(ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ םעד ןגעוו

 "סיינע

 עשידיי עטנַאקַאב עּפורג ַא ךרוד 1921 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 םיטַילּפ עקידנרעקקירוצ-ךיז יו עטיל ןייק ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,רעביירש
 -לַאק .ז ,רתסנ רעד ,רידא-ןב .א ,ןָאסלעגרעב דוד ייז ןשיווצ ,דנַאלסור ןופ
 רעטכיד רעד ,(ןוימד-לעב) ףיטש םוחנ ,יקסנישטשעל בקעי ,שטיוװוָאנַאמ
 .ינודקומ רעדנַאסקעלַא ר"ד ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא .ָאקטיווק בייל

 ןדַאלעגנײא ןענעז עיצקַאדער רעד ןיא טעברַא רעכעלרעניא וצ
 טָאה רעכלעוו ,ןַאמסַאכ לאפר טימ שארב ,ןטסילַאנרושז עקיטרָא ןרָאװעג
 רעד טָא ןיא ערעירַאק עשיטסילַאנרושז ןייז החלצה טימ ןביוהעגנָא
 ָאווינ ןשירַארעטיל ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא גנוטייצ יד .גנוטייצ
 ןשירַארעטיל "ןכעלגעט; ַא ןופ םשור םעד טכַאמעג יז טָאה לָאמטפָא ןוא
 ,חוכ רעלענָאיסעּפָארּפ-שיטסילַאנרושז ריא ןעוועג זיא סָאד .לַאנרושז-שדוח
 -שיטסיקלָאפ ַא ןעוועג זיא רעטקַארַאכ ריא .טיײקכַאװש ריא ךיוא רעבָא
 ליפ טנעיילעג ךיוא יז ןבָאה סע םגה ,רעשיטסינויצ-יטנַא ,רעשיטסישידיי
 .לייט ןשירַארעטיל ןטנכייצעגסיוא ריא בילוצ רעגַאל ןשיטסינויצ ןופ

 ץלַא ןרָאװעג טלסיירטעצ זיא "סיינ; ןופ בצמ רעלעירעטַאמ רעד
 זיב 1921 טסוגיוא ןופ ןטלַאהעגסיוא טָאה גנוטייצ יד .רעמ ןוא רעמ
 -קַאדער רעד רעטנוא ןענישרעד ךָאנ יז זיא םישדח עקינייא .1922 ץרעמ
 ןופ םור םעד טַאהעג טינ ןיוש טָאה יז רעבָא ,ווָאכינרעשט ףסוי ןופ עיצ
 ןופ ןוװּורּפ ייווצ ןלַאפעגכרוד ךיוא ןענעז סע .גנוטייצ רעקידרעירפ רעד
 ןיא -- "סיינ, ןעמָאנ ןטימ זעגנוטייצנכָאװ ןבעגוצסױרַא ןטסיקלָאפ יד
 .1926 ןוא 3

 יד ןטלַאהעגסיוא ןוא טעדנירגעג ןבָאה סָאװ ,רעביירש עטמירַאב יד
 -רַאפ ןענעז סָאװ ,החּפשמ ןייז ןוא שטיװָאנַאמלַאק גילעז ץוח --- ?סיינ;
 ןייק ןרָאפעגסױרַא ןרעדנַא ןכָאנ רעניײא ןענעז -- עטיל ןיא ןבילב
 .טלעװ רעד רעביא טײרּפשעצ ךיז ייז ןבָאה טרָאד ןופ ןוא ןילרעב
 ,ןָאסלעגרעב ןגעקַאד ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגסױרַא זיא יקסנישטשעל בקעי
 ןיא ןעמוקעגקירוצ רעטעּפש רעדָא רעירפ ןענעז ,ערעדנַא ןוא ָאקטיווק
 -עטיל רעשיטעיווָאס רעד ןיא "טרעדילגעגנייא; ךיז ןוא דנַאברַאפנטַאר
 .עסערּפ ןוא רוטַאר

 "טַאלבסקלַאפ,

 רַאורבעפ ןט-15 םעד גנוטייצ עכעלגעט ַא יו ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 -ןטסיקלָאפ ,ןטסינויצ-יטנַא יד ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג זיא ןוא 0
 רעד ןופ ץענ-לוש רעד םורַא טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטסישידיי
 ןופ רעדנירג יד ."עגיל-רוטלוק, ןוא ?טפַאשלעזעג-סגנודליב , רעקניל
 .'לעקניפ רזוע טַאקָאװדַא טַאטוּפעד-םייס רעד ןעוועג ןענעז גנוטייצ רעד
 -רַאדוס לדנעמ ר"ד ,"טּפַאשלעזעג-סגנודליב, רעד ןופ רעציזרָאפ ,ןייטש
 ַא ךרוד ןרָאװעג טריגַאדער טשרעוצ זיא גנוטייצ יד .ערעדנַא ןוא יקס

 ) רומילא ןושרג

 ןעועג זיא רָאטקַאדער רעשינכעט רעד ןוא וויטקעלָאק-עיצקַאדער
 -סקלָאפ, םוצ "עמיטש עשידיא, ןופ רעבירַא זיא רעכלעוו ,תלוביש .ל
 עלַאקָאל ןוא עלַאנָאיצַאנרעטניא ןגעוו ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ יד ."טַאלב
 .ַא .א יקסרַאדוס .מ ר"ד ,ןייטשלעקניפ רזוע ןבירשעג ןבָאה סעמעט
 ןיא עיזַאנמיג רעשידיי רעד ןופ רָאטקעריד רעד ,קרַאמ לדוי טשרע רעבָא
 טימ םדוק טָאה ,"ןושל-עמַאמ, רַאפ רעפמעק רעטנַאקַאב ןוא רימָאקליװ
 רעבמעצעד ןט-1 ןזיב 1932 ץרעמ ןטד1 ןופ) ךָאנרעד ןוא ןעלקיטרַא ענייז
 ןוא טיײקיטכַאהבעל טכַארבעגניײרַא ,רָאטקַאדער-סגנוטייצ רעד יוו (4
 .עטיל ןיא עסערּפ-ייטרַאּפ רעד ןיא טייקפרַאש עשימעלָאּפ

 ןכעלפערט םעד ןדנופרעד טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג ךיוא סָאד זיא רע
 .?טײקיטרָאד ןוא טיײקיאָאד , קורדסיוא

 זיא ןטסינויצ ןוא ןטסיקלָאפ יד ןשיװצ המחלמ עשיגָאלָאעדיא יד
 ןייטשגיבור ןבואר ,ןטסימעלָאּפ-טּפיױה יד .המשל המחלמ-ןעעדיא ןַא ןעוועג
 ךיוא ןענעז ױזַא .טניירפ ןבילברַאפ ןוא ןעוועג ןענעז ,קרַאמ לדוי ןוא
 יקסרַאדוס ר"ד טימ ןייטשניבור ןבואר ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד ןעוועג
 .ןטסיקלָאפ יד ןופ םיגיהנמ ערעדנַא ןוא

 ,קרַאמ לדוי זַא ןקרעמַאב וצ טנַאסערעטניא זיא טייהנגעלעג רעד ייב
 טימ ןעמונרַאפ ךיז ,עקירעמַא ןיא טבעלעג גנַאל טינ זיב טָאה רעכלעוו
 ןשידיי ַא ןפַאש םייב סרעדנוזַאב ,?ָאװיײ, ןיא טעברַא רעכעלטפַאשנסיװ
 ןייז ךישממ זיא ןוא םילשורי ןַיא טצעזַאב טציא ךיז טָאה ,ךוב-רעטרעוו
 -רעווינוא ןשיערבעה םעד ןופ ףליה רעד טימ ךוב-רעטרעוו םייב טעברַא
 .טעטיס

 זיא יז ןוא ָאוװינ ןכיוה ַא ןופ גנוטייצ ַא ןעוועג זיא ?טַאלבסקלָאפ;
 רעד וצ ןעמוקעג ןענעז ןטסינומָאק יד ןעוו ,1940 רָאי ןזיב ןענישרעד
 ."סעמע; ןיא ,טגָאזעג יוװ ,טלדנַאװרַאפ יז ןוא טכַאמ

 ןלַאנרושז-שדוח ,ןעגנוטײצנכַאװ
 סעבַאגסיוא עשידַארַאּפס ןוא

 ןופ ןבעל עכעלטּפַאשלעזעג סָאד ןעוועג זיא םַאזכַאװ ןוא קידלדורּפש
 קיברַאפליפ ןוא ךס ַא ,הנידמ רעקידנעטשבלעז רעד ןיא םוטנדיי ןשיווטיל
 ,םזינויצ רעד ,ןעגנוגעווַאב ןוא ןעגנואיושנָא יד םיא ןיא ןעוועג ןענעז
 טעמכ ןוא .סקניל ןוא טכער ןופ םזינויצ-יטנַא רעד ןוא םזינויצ-טינ רעד
 ,גנוטיײצנכָאװ ַא :ןַאגרָא םענעגייא ריא טַאהעג טָאה ייז ןופ ענייא עדעי
 שידַארָאּפס טגעלפ סָאװ ,עיצַאקילבוּפ עקילָאמנייא ןַא ,לַאנרושז-שדוח ַא
 .טייהנגעלעג רעקיסַאּפ ַא ייב ןעמענ ערעדנַא רעטנוא ןעניישרעד רעדיוו

 -גואיושנָא ןוא ןעגנוניימ רַאפ ןעלגנַארעג ןוא ןפמַאק ןעוועג ןענעז סע
 .האנש עכעלנעזרעּפ ןייק טינ רעבָא ,ןעײרעקנַאצ ןעוועג ןענעז סע ,ןעג
 -קיצנײא ןַא טַאהעג וליפא טָאה עטיל ןיא גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד
 עכלעוו ,"טפַאשניײמעג-סטעברַא; יד ,עיצוטיטסניא ןימ ריא ןיא עקיטרַא
 -- ןעגנוטכיר עשיטסינויצ עלַא ןופ רעיײטשרָאפ יד ןעמונעגמורַא טָאה
 ןעגנוציז עכעלטנכעוו יד ףיוא ."ריעצה רמושה, ןזיב ןטסינָאיזיװער יד ןופ
 רעצנַאג רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עקידתופתושב יד ןעלדנַאהַאב ןעמ טגעלפ



 עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןיא עסערפ עשידיי יד

 ָאד .לגיד.א לארשי-ץרא תבוטל סעיצקַא יװ ,גנוגעווַאב רעשיטסינויצ
 .ןלַאפנָא עכעלנעזרעּפ ןָא רעבָא ,םיחוכיוו ןעמוקרָאפ ןגעלפ

 ר"ד ןעוועג זיא ?טפַאשניײמעג-סטעברַא; רעד ןופ רעציזרָאפ רעד
 ,םייללכ-םינויצ יד ןופ רבח ַא ןעוועג זיא רע םגה סָאװ ,ןָאזניבָאר בקעי
 ןכרוד ןוא ןעגנוגעווַאב עשיטסינויצ עלַא ךרוד טצעשעג ןעוועג רע זיא
 .ללכב םוטנדיי ןשיווטיל

 סעיצַאקילבוּפ עשיטסינויצ

 "געוװו רעזנוא,

 טימ "ןויצ-ילעוּפ ,, ןשיווצ גנוקינייארַאפ יד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס רעדייא
 יו ,קיטעט ןעוועג עטיל ןיא ןענעז ,לארשי-ץרא ןיא "הדובעה-תודחא;
 ןוא ?(תודחאתה) ןויצ-יריעצ, :ןעײטרַאּפ ערעדנוזַאב ייווצ טגָאזעג
 ןייא ןופ "תודחאתה; -- רוציקב ,"(ימלוע דוגא) םיטסילַאיצוס-םינויצ;
 .טייז רעטייווצ רעד ןופ *.ס.צ; ןוא טייז

 גנוטייצנכָאװ-ייווצ ַא ןבעגעגסױרַא ןבַאה ןטסינויצ עשיטסילַאיצַאס יד
 עסיוועג ןיא .1927 זיב 1923 ןופ ןענישרעד זיא סָאװ ,"געוו רעזנואא
 ןענעז קיטייצכיילג רעבָא ,גנוטייצנכָאװ ַא יו ןענישרעד יז זיא תופוקת
 ןיא טסייג רעקידעבעל רעד .ןעניישרעד ריא ןיא ןסייררעביא ןעוועג ךיוא
 ןבָאה'ס ןוא (בישילא) ןַאמדירפ לאומש ר"ד ןעוועג זיא "געוו רעזנואק
 .ערעדנַא ןוא (ןרוג) טַאלבנירג ןתנ טקילײטַאב ריא ןיא ךיז

 "ףור רעזנוא;

 ,לעקנופרַאג .ל ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,גנוטײצנכָאװ-ייווצ יד טָא
 ןענישרעד זיא יז ןוא ,"(תודחאתה) ןויצ-יריעצ; ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג זיא
 ריא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע .1926 ףוס זיב 1925 רעבָאטקָא ןופ
 .ערעדנַא ןוא בוַארט .ז ,טראפ .צ .רעדיינש .ש

 .טקט ידק

 ,גנוקינייארַאפ רעד ךָאנ ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטיײצנכָאװ יד טָא
 ןביוהעגנָא טָאה'ס ןעוו ,1933 ףוס זיב 2 לירּפַא ןופ טריטסיזקע טָאה
 ךיז ןבָאה גנוטייצנכָאװ רעד ןיא ."טרָאװ סָאד, גנוטייצגָאט יד ןעניישרעד
 םירפא ,טַאלבנירג ןתנ ,ןַאמדירפ לאומש ,לעקנופרַאג .ל טקילײטַאב
 .ערעדנַא ןוא גרעבנירג

 טינ ךיז טָאה ןוא ןטייז סקעז ןיא ןעניישרעד טגעלפ "טייצ יד;
 ליפ טעמדיוועג ךיוא טָאה רָאנ ,םינינע עשיאייטרַאּפ טימ זיולב טנגונגַאב
 רענעייל ליפ טַאהעג טָאה יז .רוטַארעטיל ןוא ןגַארפ עשימָאנָאקע ץַאלּפ
 .עשיאייטרַאּפמוא ןוא ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןופ םירבח יד ןשיווצ ןופ

 רעבעגסורַא רעד יװ ןוא .ס .צ ןבעגעגסורַא טָאה גנוטיײצנכָאװ יד
 יָאנ ןפיוא עטיל ןיא טפַאשלעזעג-סגנודליב, ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא
 ."ןיקריס ןמחנ ר"יז ןופ ןעמ

 "טעברַא ןוא דרע;

 -יריעצ; ןופ ןַאגרָא רעד ןענישרעד טייצ עצרוק ַא זיא 1921 ןיא
 וצ ןפורעג טָאה רעכלעוו ,"טעברַא ןוא דרע, ןעמָאנ ןרעטנוא "ןויצ
 .הילע ןוא םזיצולח

 רעד ,יקסניטָאבַאשז באז טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ביײהנָא םוצ
 -פיוא ,ר"תיב-שאר ןוא גנוגעווַאב רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ רעציזרָאפ
 ןפרַאד ןטסינָאיזיװער יד זַא ,סולשַאב ןייז טימ גנוגעוװַאב יד טמערוטשעג
 עשיטסינויצ עיינ ַא ןפַאש ןוא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ןזָאלרַאפ
 .עיצַאזינַאגרָא

 (רעזאלג) רזע-לג והילא
 ,"טנעמָאמ , ןופ רַאטקַאדער

 ענוװַאק ןיא גנוטייצ עשיטסיגָאיזיװער

 -בעפ ףוס זיא קנַאדעג ןייז וצ טפַאשרענגעק רעקרַאטש רעד בילוצ

 -עפנָאק ַא ,ןיקסניטָאבַאשז ןופ גַאלשרָאפ ןטיול ,ןעמוקעגרָאפ 1930 רַאור

 ץנערעפנָאק יד ןוא ,ץיװָאטַאק ןיא גנוגעװַאב רעד ןופ טַאר ןופ ץנער
 .ןיקסניטָאבַאשז ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ טָאה

 יקסניטָאבַאשז .ןַאמסָארג ריאמ ןענישרעד זיא רענגעק רעטסּפרַאש ןייז יו

 ענייז רעבָא .גנוטייל יד ץזָאלרעדנַאנופ טימ טריגַאער םעד ףיוא טָאה
 ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןענעז -- ןַאמסָארג ריאמ טימ שארב -- רענגעק
 ךיז טָאה יז זיב סָאװ ,גנוגעװַאב עיינ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןוא םִיא
 ןפורעג םירבח עריא ןעמ טָאה ,ײטרַאּפ ַא ןיא טריזילַאטסירקסיױא
 ;שיטַארקָאמעד, ןפורעגנָא ךיז ייז ןבָאה רעטעּפש ."ןטסינַאמסָארג;
 -נדיא, ןפורעגנָא ךיז לארשי ןיא יז טָאה ףוס םוצ ןוא "ןטסינָאיזיװער
 .?ײטרַאּפ-סטַאטש

 "טפנוקוצ יד,
 םוצ המחלמ-לַאװ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,1923 רעמוז ןיא

 -סױרַא עטיל ןיא ןטסינַאמסָארג יד ןבָאה ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןט8
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 טָאה עיצַאקילבוּפ רעקילָאמניײא ןַא ףיוא ."טפנוקוצ יד; גנוטייצ ַא ןבעגעג
 ןענישרעד זיא רעבירעד ,שינעביולרעד ןייק ןבָאה טפרַאדעג טינ ןעמ
 ,גנוטײצגָאט ַא ןעועג טייצ עסיוועג ַא וליפַא זיא עכלעוו ,גנוטייצ יד
 -וצק ןעוועג זיא ןעמָאנ רעלַארטנעצ רעד .ןעמענ ענעדיישרַאפ רעטנוא
 -ָאמעד ןשיטסינָאיזיװער ןופ ןַאגרָאא -- ּפָאקרעטנוא רעד ןוא "טפנוק
 ."קנַאדעג ןשיטַארק

 *י"א ןיא טַאטשנדיא;

 -ייוצ ערעלוגער ַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1924 ילוי ףוס ןופ
 ןופ ןַאגרָא; גנוקרעמַאב רעד טימ ,"י"א ןיא טַאטשנדיא, גנוטיײצנכָאוװ
 זיא גנוטייצנכָאוװ-ייוצ יד טָא ."עטיל ןיא ײטרַאּפ-סטַאטשנדיא רעד
 לצרה ר"ד ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא ןוא טייצ רָאי ייווצ ךרעב ןענישרעד
 ןייז .(?תונורחא תועידי, ןופ רָאטקַאדער ,לארשי ןיא טציא) םולבנעזָאר
 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,רורד המלש ןעוועג זיא ףליהעג-טּפיוה
 זיא רַאטערקעס-עיצקַאדער .רָאטַאזינַאגרָא ןוא טסילַאנרושז רעקיעפ ַא יו
 .ל"ז סוַאלק ןורהא טסיר"תיב רעגנוי ַא ןעוועג

 ןעמוקעגמוא זיא רע זַא ,טסּוװַאב זיולב זיא רורד המלש ןופ ףוס ןגעוו
 טכַאמעג רע טָאה ,דנַאלסור ןפירגעגנָא ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו .1941 רָאי ןיא
 געוו ןפיוא רעבָא .חרזמ ףיוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןפיולטנַא וצ ווּורּפ ַא
 .ןרָאװעג טעדרָאמרעד ןוא טּפַאכעג עדייב ייז ןענעז

 טקידנעעג טָאה ,ילסָאשז לטעטש ןשיוטיל ןיא ןריובעג ,סוַאלק ןורהא
 ןוא ר"תיב ןיא ןטָארטעגנײרַא ,רימָאקליװ ןיא עיזַאנמיג עשיאערבעה יד
 ,1933 רָאי ןיא ןטלָאּפשעג ךיז טָאה גנוגעװַאב עשיטסיגָאיזיװער יד ןעוו
 םעד .(ןשטנעמ סנַאמסָארג) "םיאנקה תירב? םוצ ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה
 טלַא ,"טפנוקוצ, ןופ רַאטערקעס-עיצקַאדער ןרָאװעג רע זיא רָאי ןבלעז
 .רָאי 19 זיולב ןַאד קידנעייז

 ןופ ץוביק ןופ רבח ַא יװ 1926 ןיא דנַאל ןיא ןעוועג הלוע זיא רע
 ןופ גנודַאלנײא רעד ףיוא ןוא ,הילצרה ןיא תירבעה הנידמה תגלפמ
 ןופ טפלעה רעד זיב םיא ןיא טעברַאעג רע טָאה טַאירַאטערקעס-ײטרַאּפ
 ןיא רָאטקַאדער-טכַאנ ַא יו ןטעברַא רעבירַא רע זיא טרָאד ןופ .9
 רָאטקַאדער-סעיינ ַא יו טעברַאעג רע טָאה הפוקת עצרוק ַא ."ףיקשמה;
 רעד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה 1949 ףוס ןוא "תונורחא תועידי; ןיא
 -טימ-טעטימָאק ןעוועג זיא .טמַא ןבלעז ןפיוא ?בירעמ, ןופ עיצקַאדער
 עטצעל ענייז ןיא ןוא ביבאילת ןיא דנַאברַאפ-ןטסילַאנרושז ןופ דילג
 ןופ דילגטימ-סגנוטייל ךיוא יװ ,דנַאברַאפ ןופ רעציזרָאפ-עציוו --- ןרָאי
 רַאטערקעס-עיצקַאדער ןעוועג זיא .ןטסילַאנרושז יד ןופ דנַאברַאפ-דנַאל
 טריגַאדער רע טָאה שיטקַאפ ןוא "םיאנותעה תדוגא לש הנשה רפס; ןופ
 (1961 ילוי ןט-19 םעד) טוט רעקיטייצירפ ןייז .ןלייט ענייז ןופ בור סָאד
 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .ןטסילַאנרושז רוביצ םעד טרעטישרעד טָאה
 רעכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא רעכעלטקניּפ ַא ,טסילַאנרושז רעקיעפ רעייז ַא יו
 .טעברַא ןייז ןיא

 ?קסווָאקלַאוװ) רומילא ןושרג

 "געװ רעיינ רעד,

 ןט-5 םעד ןענישרעד זיא "געוו רעיינ רעד; ןופ רעמונ רעטשרע רעד
 לכה-ךסב .1939 ינוי ןט-פ9 םעד -- רעטצעל רעד ןוא ,1937 רעבמעטּפעס
 ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער .ןרעמונ 13 ןענישרעד ןענעז
 ןורהא ןוא שטיװָאקשילע השמ -- סרעטייל עריא ןוא ,טדימש לאימחרי
 ןוא ןשיטס:צילבוּפ ןקיברַאפליפ ַא טַאהעג טָאה גנוטייצ יד .גרעבנייש
 רעליבַאטס רעד ןענישרעד זיא ריא ןיא .לַאירעטַאמ ןוויטַאמרָאפניא
 יד ךיוא יװ ,?טנעמָאמ, רעװעשרַאװ ןיא יקסניטָאבַאשז באז ןופ רמאמ
 ר"ד ,ןָאסנעזָאר .ש .י ברה ,רענזיולק ףסוי רָאסעּפָארּפ ןופ ןעלקיטרַא
 ירעי ןופ עירעס ערעטיירב ַא :ערעדנַא ןוא לעזייוו ןָאפ (באז) גנַאגפלָאװ
 .ךָאנ ןוא ?ילינע השרּפ רעד ןגעוו ןיקסעלָאּפ

 רעפיײרגנָא יד ןגעק ףמַאק ריא ןיא קיטומ רעייז ןעוועג זיא גנוטייצ יד
 טיהעגּפָא יז טָאה יקסניטָאבַאשז ןופ ךרד ןטיול רעבָא ,םזינָאיזיװער ןופ
 עריא טימ קימעלָאּפ ןופ םרָאפ עקידובכב קיטייצכיילג ןוא עפרַאש יד
 .רענגעק

 .ָאטעג רענוװָאק ןיא ןעמוקעגמוא זיא ד"יה טדימש לאימחרי

 "הכרעמב;

 גנוטייצ רעד ןופ ןרעמונ 9 ןענישרעד ןענעז 1939---1928 ןרָאי יד ןיא
 רעד רעטנוא ,תוביצנ-ר"תיב ןופ ןַאגרָא רעד ,"הכרעמב, תירבע ןיא
 ןייק ןעמוקעג סנטצעל זיא רעכלעוו ,שטיוװָארָאבַאי לארשי ןופ עיצקַאדער
 ךיוא ןענעז סע .?גנוקינייארַאפ-תוחּפשמ, ןופ הילע רעד טימ לארשי
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ר"תיב יליבשב, ןופ ןרעמונ עקינייא ןענישרעד
 .ד"יה ןַאמזַאלג ףסוי ןופ

 ענװָאק ןיא *טנעמָאמ, רעװעשרַאװ רעד

 טציילפרַאפ עטִיל זיא ןליוּפ ןייק עיזַאװניא רעשירעלטיה רעד טימ
 -רושז ןוא רעביירש עטנַאקַאב יז ןשיווצ ,,םיטִילּפ עשיליוּפ ךרוד ןרָאװעג
 ל"ז הנס השמ ריד ,ליז ןַאמיינ .מ .י ,ל"ז  ,שטיװָאלַאגעס .ז יװ ,ןטסילַאנ
 .ערעדנַא ליפ ,ליפ ןוא ,רעזַאל דוד ר"ד א'חלביי ןוא (םיובניילק)
 -עיצקַאדער יד ןופ ךס ַא ןעװעג ןענעז עטיל ןייק ענעמוקעג יד ןשיווצ
 .ןַאמּפַארג רָאטקַאדער ןטימ שארב ,"טנעמָאמ, רעװעשרַאװ ןופ םירבח
 -ָאמ, רענווָאק םעד ןכַאמרַאפ ןכָאנ רָאי יירד זַא ,טריסַאּפ טָאה ױזַא ןוא
 רעד גנוטייצ-גָאט ַא יו ענווָאק ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא טָאה ,?טנעמ
 ענוװװָאק ןיא זיא טיײצ רענעי וצ .?טנעמָאמ, רעװעשרַאװ ,רעלעניגירָא
 .?הנידמה, גנוטיײצנכָאװ עשיטסינָאיזיוװער רעװעשרַאװ יד ןענישרעד ךיוא
 .קינריוו לאימחרי ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא



 עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןיא עסערּפ עשידיי יד

 עיצַאקילבוּפ עשיטסינָאיזיװער -- ?.ר.ד.צ;
 טנורגרעטנוא ןיא

 -סינויזיבר םייתד םיריעצ; ןופ תובית-ישאר יד ןענעז -- ".ר .ד .צ;
 ןרַאפ דחּפ ןבילוצ טינ טנורגרעטנוא ןיא ןענישרעד זיא יז ןוא ?"םייט
 יד טפדורעג טינ טָאה עכלעוו ,טכַאמ רעשיווטיל רעד ןופ גיוא ןטכעלש
 יד ןופ גיוא םענעפָא ןרַאפ דחּפ ןבילוצ רָאנ ,עסערּפ עשיטסינָאיזיװער
 -הבישי ןוא םיחיגשמ עריא ,"לארשי תסנכ, עקדָאבָאלס תבישי-ישאר
 :קַאדער .םזינויצ ןופ רענגעק עמערטסקע ןעוועג ןענעז עכלעוו ,םירוחב
 הבישי רעד ןופ דימלת ַא ןעוועג זיא ".ר .ד .צ, ןופ רעבעגסױרַא ןוא רָאט
 הטונ טייצ רענעי וצ טָאה רעכלעוו ,יחרזמה יריעצ ןופ ,ןייטשנרעב יבצ
 -רָא יד ןופ רענייא ןעוועג רעטעּפש זיא ןוא ןטסינָאיזיװער יד וצ ןעוועג
 .עטיל ןיא "יחרזמה-ץולחהא ןוא ?יחרזמה-לעוּפה, ןופ ןרָאטַאזינַאג
 םענופ ריסַאק ךיוא זיא ;ל"דפמ ןופ רַאטערקעס -- לארשי ןיא רעטציא
 .לארשי ןיא סערגנָאק-טלעוו ןשידיי

 *טרָאװ עשידיא סָאד;

 ןוא יחרזמה ,הדובעו הרות ןופ ןַאגרָא רעד ,"טרָאװ עשידיא סָאד;
 ענלצנייא ןיא טשרעוצ ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה -- יחרזמה-ץולחה
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע .גנוטײצנכָאװ ַא יו ךָאנרעד ןוא סעיצַאקילבוּפ
 -עג) ןָאסנעזָאר המלש ברה יװ ,יחרזמה ןופ םיגיהנמ עבושח ריא ןיא
 ןיא ןברָאטשעג) שטיווָאפוז ןנחוי ברה ,(1940 ןיא ענוװָאק ןיא ןברָאטש
 -קַא רעד רעבָא .ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא (הירבט ןופ בר רעד יװ לארשי
 ,ןייטשנרעב יבצ ןעוועג זיא גנוטיײצנכָאװ רעד ןופ רעטעברַאטימ רעטסוויט
 ןלעיצעּפס; ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק ןבירשעג ךיוא ,ץלַא ןָאטעג טָאה רעכלעוו
 .םייח-רב יבצ טפירשרעטנוא רעד טימ ,לארשי-ץרא ןיא "טנעדנַאּפסערָאק
 םעד ןזָאלרַאפ טָאה ןייטשנרעב יבצ זיב ןענישרעד זיא גנוטייצנכָאװ יד
 ךָאנ טָאה רע .לארשי-ץרא ןייק געוו ןייז ףיוא עטיל 1935 ינוי ןט"3
 ןעוועג חילצמ טרָאד וליּפַא ןוא דנַאלטעל ןיא ךרעב םישדח ייווצ טלייוועג
 ןקישרעבירַא םיא ןוא ?טרָאװ עשידיי סָאד, ןופ רעמונ ַא ןבעגוצסיורַא
 ןכעלטנפערַאפ וצ ןזיװַאב ךָאנ רע טָאה עטיל ןזָאלרַאפ ןרַאפ .ענווָאק ןייק
 -פיוא עקידנעטשטסבלעז; --- הדובעו הרות ןופ קנַאדעג ןגעוו רושָארב ַא
 ."גנוגעווַאב-סגנובעל

 "ריז

 ןענישרעד זיא -- "ויז, -- "ריעצה רמושה; ןופ גנוטייצ עטשרע יד
 זיא סָאד .עטיל ןיא גנוגעװַאב יד ןדנירג ןכָאנ רָאי ריפ ,1925 רָאי ןיא
 -ישרַאפ ןופ סעבַאגסױא יד ןשיװצ .עיצַאקילבוּפ עקיצנייא יד ןעװעג
 רעמונ רעטשרע רעד .תירבע ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ןעגנוגעװַאב ענעד

 טציא ,בילטָאג בקעי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןענישרעד זיא "יז, ןופ
 יד ןופ ןוא "רמשמה לע; ןופ רָאטקַאדער ,תימע בקעי -- לארשי ןיא
 .םיגיהנמ-ם"ּפמ

 עקילָאמנייא ןַא יו ןסייררעביא טימ ןעניישרעד טגעלפ גנוטייצ יד
 רעטשרע רעד ןענישרעד זיא 1922 רעבמעווָאנ ןיא טשרע ןוא עבַאגסיוא
 .לַאנרושז-שדוח רעליבַאטס סלַא ?ויז, ןופ רעמונ

 ,"ויז, ןופ רעמונ ןטשרע ןיא ,7? תויפוצ איה יאמ, רמאמ ןייז ןיא
 -- ןטיוקס יד ןופ) ליצ רעייז, :ןרעדנַא ןשיװצ בילטָאג בקעי טביירש
 .שטנעמ רעקידתומילש רעד ןוא טייקכעלנעזרעּפ ענייר יד זיא (א .ג

 ץכ יכררמ
 -יטסיגָאיזיוװער רעד ןופ רָאטקַאדער
 "טנעמָאמ , עגווָאק ןיא גנוטייצ רעש

 -רעד יד קידנעמענ ..ןבעל ןוא טעברַא ןופ געוו רעד זיא געוו רעייז
 ןדעי רַאפ געוו-סנבעל םעד ןָא יז ןענעכייצ ,תד ןופ ןטנעמָאמ עטסנביוה
 ןיא ...שטנעמטימ םוצ גנואיצַאב יד ןוא תמא םוצ גנובערטש יד -- הפוצ
 ןבעלוצפיוא ידכ ,חוכ םעיינ ןקיטיונ םעד ןפַאש רע ףרַאד טעברַא רעד
 ןיא ןרָאי רעטנזיוט ךיז טניפעג סָאװ ,קלָאפ ןופ טנגוי יד ןעיײנַאב ןוא
 "...טפַאשטכענק ןופ ןטייק יד

 רעטנוא םזיטוַאקס רעד ,ןענישרעד זיא "ויז , .ייברַאפ ןענעז ןרָאי
 זיא תוירמוש יד .רעטייוו ןטלַאהעגנָא טָאה סילייב והילא ןופ הכרדה רעד
 ,סעּפורג עשיצולח ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סע .ןרָאװעג טצעזעגרָאפ
 ןופ ןעמַאר יד ןיא לארשי-ץרא ןייק הילע וצ טיירגעג ךיז ןבָאה סָאװ
 .ריעצה-רמושה ןופ יצראה-ץוביקה

 ַא יו ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה "ויז, ןעוו ,1932 רעבמעווָאנ ןופ
 עקיטרָא יד ןופ םירמאמ יד ץוח ןענעז ,לַאנרושז-שדוח רעליבַאטס
 -ַארעטיל ןוא םירמאמ ןרָאװעג טקורדעגרעביא ךיוא םיא ןיא .םירבח
 םהרבא ןופ רעדיל :ץראל-ץוח ןיא תורוקמ ןופ ןלַאירעטַאמ עשיר
 סקאמ ,יקצירטסיב ןתנ ןופ ןעלקיטרַא ,ערעדנַא ןוא רואינש .ז ,יקסנָאלש

 סו
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 ךיז ןבָאה םירבח עקיטרָא יד ןופ .ףלעהטָאג הדוהי ןוא רעלדַא
 ןיא רעיצרעד ַא -- רעקצָאכנָאװ אביקע ,בילטָאג בקעי :טקילײטַאב
 ןרָאטקַאדער יד ןופ טציא ,רורד יול ,ןיקתיו רפכ ןיא טציא ןוא ןמשיןב
 ןגרוריכ עטסערג יד ןופ רענייא טציא -- רעלעפ חנ ,"רמשמה לע; ןופ
 רבח ַא ,ןיבוט הדוהי ,"ןורשה; לָאטיּפש ןופ רָאטקעריד ןוא דנַאל ןיא
 -לדיימ רעד ןופ רָאטקעריד ,ןַאמדירפ עשוהי ר"ד ,ערז תיב ץוביק ןופ
 רָאטקַאדער-עציוו ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמזַאלג ירא ,ענווָאק ןיא עיזַאנמיג
 ןייק ןעוועג טינ טעמכ זיא סע .ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא ,"עמיטש עשידיא, ןופ
 יָארּפ לאינד ןופ דיל ַא ןעניישרעד טינ לָאז םיא ןיא זַא ,רעמונ ןייא
 .ערז תיב ץוביק ןיא רבח ַא ,םוחנ-ןב לאינד טציא --- קינװָאכ

 ,רעיצרעד ןוא רעביירש ,דמולמ ַא ןעוועג זיא ןַאמדירפ עשוהי ר"ד
 ַא ,עיזעָאּפ רעשימיור ןופ גנולמַאז ַא תירבע ףיוא טצעזעגרעביא טָאה
 -ַאמַארד רעשיאערבעה רעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןופ ,שטנעמ רעלעבָאנ
 הלוע זיא רע .םיפוצה תורדתסה ןופ שאר ןוא ענווָאק ןיא עידוטס רעשיט
 ןיא ביבא-לת ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא 1933 ןיא לארשייץרא ןייק ןעוועג
4. 

 ןיא רעביירש עגנוי עטסקיעפ יד וצ טרעהעג טָאה ןַאמזַאלג ירא
 רעד רעביא הטיחש רעד תעב 1941 ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .ענווָאק
 .ָאטעג רענוװָאק ןיא ?עּפורג-ץנעגילעטניא;

 *טנעדוטס רעשידיא רעד;

 ןטנעדוטס עשידיי יד ןופ ןַאגרָא רעליבַאטס ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד
 ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא טפירשטייצ ַא רָאנ ,טעטיסרעווינוא ןשיווטיל ןיא
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ןטנעדוטס עשידיי יד רַאפ ןטייז 50 ןופ רושָארב
 ןוא (ביבא-לת ןיא םירפא-ןב אבא טַאקָאװדַא טציא) קישטמירפא אבא ןופ
 טלגיּפשעגּפָא טָאה רושָארב יד .(עקירעמַא ןיא טציא) ןייטשנרעב ןבואר
 ןופ טעטיסרעווינוא ןשיװטיל ןיא ןטנעדוטס עשידיי יד ןופ ןבעל סָאד
 -רעטעּפש יד ןיא ןוא ,הניחב רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעלַאנָאיצַאזינַאגרָא
 רָאי ןיא .ןדיי יו טכער ערעייז ןקידייטרַאפ וצ ףמַאק רעייז ןרָאי עקיד
 רעד ףיוא ,ןטנעדוטס עשידיי 500 ןעוועג טעטיסרעווינוא ןיא ןענעז 5
 ןיא ןעוועג זיא לָאצ-דרָאקער יד .ןטנעדוטס 2000 ןופ לָאצ רענײמעגלַא
 ,טנעצָארּפ 25 רמולכ ,ןטנעדוטס 4000 ףיוא ןדיי 1000 :1930/31 רָאינרעל
 רעד ןופ טנעצָארּפ 7,5 זיולב ןפָארטַאב טָאה טייהרעדנימ עשידיי יד תעב
 .גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא

 "םילג ,

 ,סעיזַאנמיג עשיערבעה ןופ ןטנעירוטיבַא ,ןטנעדוטס עגנוי עּפורג ַא
 ןרעטנוא תירבע ןיא טפירשטייצ עשירַארעטיל ַא טזָאלעגסױרַא ןבָאה
 ,יקסנישטוטס םהרבא טנעדוטס רעד ןעוועג זיא רָאטקַאדער ."םילג; ןעמָאנ
 .ץייווש ןיא טנייה ךיז טניפעג סָאװ

 (יקסווָאקלַאװ) רומילא ןושרג

 ףןבעל ןוא רוטלוק,
 ןופ ןַאגרָאא --- טפירשפיוא יד ןענופעג ךיז טָאה ּפָאק-לטיט ןרעטנוא

 וטַארעטיל ריא ןוא ךַארּפש עשידיי יד ןשרָאפ ןצ דנַאברַאפ-ןטנעדוטס
 סָאד .טדימש .ע ןעוועג זיא רָאטקַאדער ."טעטיסרעווינוא ןשיווטיל םייב
 טָאה יײצילָאּפ יד רעבָא ,ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג זיא
 יד טכַאמרַאפ ןוא רעבעגסרַא יד ןענעז סע רעװ טּפַאכעג ףכית ךיז
 .טפירשטייצ עכיײרסטלַאהניא

 *סעיינ עטצעל,

 רעד ןיא .עשיאייטרַאּפמוא סלַא טרעלקרעד ךיז טָאה גנוטייצ יד
 146 ןבילברַאפ ריא ןופ ןענעז םילשורי ןיא קעטָאילביב רעלַאנָאיצַאנ
 ,ןטייז 6 טימ 1922 רַאונַאי ןט-2 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה יז .ןרעּמונ
 רוטַארעטיל רַאפ ןעגנולייטּפָא ךיוא ,עיצַאמרָאפניא ץוח ,טגָאמרַאפ טָאה יז
 -רעטנוא ןעוועג זיא ןירעבעגסיורא ןוא ןירָאטקַאדער סלַא .טפַאשטריו ןוא
 .(תלוביש .ל ןופ יורפ יד תועמשמ) ַאנעילַאביש-עטיַאקסנַאקרוי ןבירשעג

 "סעיינ עשידיי רעלמעמ,

 םעד ."סעיינ עטצעלק וצ עגַאליײב ַא יו למעמ ןיא ןענישרעד זיא
 .רעמונ ןייא זיולב ןענישרעד זיא 1933 ינוי ןטש0

 "ףמע רַאפ,
 ץרעמ ןט-4 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה גנוטייצנכָאװ יד טָא

 ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,רעטסוש הילדג ןבעגעגסיורַא יז טָאה סע .2

 ןייז וצ גנוטייצ יד טרעכיזרַאפ רעמונ ןטשרע ריא ןיא .רָאטקַאדער ריא
 עיטַאּפמיס טימ לופ ןעוועג יז זיא ןגעווטסעדנופ רעבָא ,שיאיײטרַאּפמוא

 יד רַאפ ןסַאמ יד ןקידיײיטרַאפ וצ/ טגָאזעגוצ טָאה ןוא םזינומָאק םוצ

 ןענישרעד ריא ןיא זיא סע .?ןדיי-טינ ןוא ןדיי ,סרעצונסיוא ענעדיישרַאפ
 גנוטיײצנכָאװ יד .דנַאברַאפנטַאר ןיא ןבעל ןגעוו םיכשמה טימ ןַאמָאר ַא
 .טייצ רָאי ַא ךָאנ ןעגנַאגעגרעטנוא זיא

 *שיצַאמרַאפניא,
 -סױרַא ווּורּפ ַא טכַאמעג עקניל-םערטסקע יד ןבָאה 1933 ילוי ןיא

 ןעמָאנ ןטיימ ,זיירּפ ןטיול עקיליב ַא ,גנוטייצ עוויטַאמרָאפניא ןַא ןבעגוצ
 שיטציװָאסדָארּפ ,שיטסינומָאק-ָארּפ ןעװעג זיא סָאװ ,?עיצַאמרָאפניא;
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא .שיטסינויצ-יטנַא ףרַאש ןוא
 עטשרפ יד ךָאנ ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא טָאה גנוטייצ יד .םייהדירפ .ז
 .ןרעמונ יירד

 *רַאטַארעּפַאָאק רעשידיא רעד,

 ןופ "קנעב-סקלָאפ יד ןופ דנַאברַאפ; ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג זיא סָאד
 -ָאטיױא יד יו םעדכָאנ ךיוא טריטסיזקע טָאה רעכלעוו ,עטיל ןיא ןדיי יד
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 -טייצ יד זיא 1925 זיב 1923 רָאי ןופ .ןרָאװעג טפַאשעגּפָא זיא עימָאנ
 -רעד יז זיא 1925 ןיא ןוא ןפוא ןשידַארָאּפס ַא ףיוא ןענישרעד טפירש
 ןרָאװעג יז זיא 1926 ןופ ."עמיטש עשידיא;, וצ עגַאלייב ַא יו ןעניש

 -פיוא יז טָאה ,1931 ןופ קידנביײיהנָא ,ףוס םוצ ןוא ,לַאנרושז-שדוח ַא

 ךיז ןוא טפירשטײײצ עקידנעטשבלעז ַא יװ ןעניישרעד וצ טרעהעג

 -סגנוטייצ יד וצ ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,ןיטעלויב ַא ןיא טלדנַאורַאפ

 .קנעב-סקלָאפ ןוא סעיצקַאדער

 "הכאלמ-לעב רעד,

 יייוצ ַא ענװָאק ןיא ןענישרעד זיא 1926 ןוא 1925 ןרָאי יד ןיא
 זיא טייצ עצרוק ַא .רעקרעװטנַאה ןוא הכאלמ-ילעב יד ןופ גנוטייצנכָאװ
 :?לדנַאה רעזנוא, טפירשטייצ יד 1935 ןיא ןענישרעד ךיוא

 "גנוטייצ-ירטסודניא ןוא לדנַאה,

 יד טָא ןענישרעד םישדח עקינייא ןופ ךשמ ןיא זיא 1923 רָאי ןיא
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא .שיסור ןוא שיווטיל ,שידיי ןיא גנוטיײצנכָאװ
 -ניא ןוא םירחוס יד דצמ עציטש ןופ לגנַאמ בילוצ .שטיװָאכיבַאנ .א
 .ןסילש טזומעג ךיז גנוטייצ יד טָאה ,רעלעירטסוד

 קניל-םערטסקע ןופ עסערּפ יד

 ןופ טַאטלוזער ןיא ןעמוקעגפיוא זיא הנידמ עשיווטיל עניילק יד
 -נעהּפָאמוא ןבעגעגקירוצ ריא טָאה עכלעוו ,עיצולָאװער רעשיסור רעד
 ךיוא ןבָאה עטיל טימ ןעמַאזוצ .?דנַאלסור-תולג; ןגנַאל ןכָאנ טייקיג
 טרעדלישעג ןיוש זיא סָאד יװ ,ןדיי עריא עימָאנָאטױא וצ ןעוועג הכוז
 סָאװ ,ךעלריטַאנ ןעוועג רעבירעד זיא'ס .ץַאלּפ ןטייווצ ַא ףיוא ןרָאװעג
 טימ טּפַאזעגנָא ךיוא ךיז טָאה עכלעוו ,טנגוי רעשידיי רעד ןופ לייט ַא
 סָאװטע ךיוא טָאה -- דנַאלסור ןיא םיטילּפ קידנעייז ,רוטלוק רעשיסור
 .הרות רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןעמונעגפיוא

 ךיז ןיא ןצלָאמשעגפיונוצ טָאה ?עקניל --- ןויצ-ילעוּפ , ײטרַאּפ יד
 ןיא ןעלמַאזרַאפ ךיז ןגעלפ םירבח עריא .םזינויצ ייס ןוא םזינומָאק ייס
 רעד ןופ טסייג ןיא ןטַארעּפער ןרעהסיוא ןגעלפ ןוא ?בולק-ווָאכָארָאב;
 .גנושימפיונוצ רעטנָאמרעדנבױא

 ןופ רעבָא ,תומכ ריא ןיא עסיורג ןייק ןעוועג טינ זיא ײטרַאּפ יד טָא
 טָאה םיגיהנמ עריא ןגעוו ןוא ,גנוטיײדַאב רעשיגָאלָאעדיא רעסיוועג ַא
 ...ײמרַא רעסיורג ַא ןָא ןלַארענעג עסיורג ןענעז ייז זַא ,טלציוועג ךיז ןעמ

 ןשיווצ .רענדער עכיירסולפנייא ןוא עקיעפ ןעוועג טרָאד ןענעז סע
 רעטכיד רעד ,ַארוגָאניװ ךורב רעביירש רעקיעפ רעד ןענופעג ךיז ןבָאה יז
 דנַאל ןיא טנַאקַאב זיא רעכלעוו ,שטיװָאניבַאר לבייל ,רענטַאלּפ קיזייא
 השמ ןעװעג זיא רעטסקיטכיו רעד .ךָאנ ןוא ,ינועמש לבייל :װ
 ענייז וצ סָאװ ,םערע השמ טַאטוּפעד-תסנכ רעד טציא .,יקסווָאנרַאזַאק
 .ײטרַאּפ רעד ןופ טינ ךיוא ,ליפ ןעמָארטש ןגעלפ ןטַארעּפער ןוא סעדער

 ('קסווָאקלַאװ) רומילא ןושרג

 ןייק לַאגעלמוא ןעוועג הלוע ןענעז יײטרַאּפ רעד טָא ןופ םירבח ליפ
 -עג ןבָאה ,"ץולחה; ןיא טקילַײטַאב ךיז ןבָאה ייז ןופ ליפ ;לארשי-ץרא
 טָאה סָאװ ,(י"אּפק) "דנָאפ-רעטעברַא-ַאניטסעלַאּפ, ןרַאפ טלעג טלמַאז
 ןענעז 1938 טניז ןוא ,תורדתסה ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ןענופעג ךיז
 יו םילקש טײרּפשרַאפ ןבָאה ןוא סערגנָאק ןשיטסינויצ םוצ ןעגנַאגעג ייז
 .ןעַײטרַאּפ עשיטסינויצ ערעדנַא

 "גנוטייצ-רעטעברַא;

 גנוטַײצנכָאװ ַא ןבעגעגסורַא טָאה "עקניל --- ןויצ-ילעוּפ; ײטרַאּפ יד
 שיטקַאפ זיא רָאטקַאדער-טּפיױה ריא ."גנוטייצ-רעטעברַא; ןעמָאנ ןטימ
 לבייל ןעוועג זיא רעטעברַאטימ רעלַארטנעצ רעד ןוא םערע השמ ןעוועג
 ןבירשעג רע טָאה לארשיי-ץרא ןיא ךיז טניפעג רע טניז סָאװ ,שטיוװוָאניבַאר
 זיב ,ערעדנַא ןוא סעטוג אבא ,ןייח .ל -- ןעמענ ענעדיישרַאפ רעטנוא
 ץוח ןוא ינועמש לבייל ןעמָאנ ןטימ "טעוועדנופעגנייא, ךיז טָאה רע
 ןיא רעכיב ןביז ןבעגעגסױרַא ךיוא רע טָאה טעברַא רעשיטסילַאנרושז
 -רעטעברַאא ןופ רָאטקַאדער רעלעיציפָא סלַא .ץראל-ץוח ןיא ןוא דנַאל
 טַײל-עֵיצקַאדער יד .ררושמ היבוט ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא ?גנוטייצ
 -יטַארקָאמעד-ךעלטסירק רעשיווטיל רעד ךרוד ןרָאװעג טפדורעג ןענעז
 ןופ -- ןרעמונ 40 ןענישרעד ןענעז סע יו םעדכָאנ ןוא גנוריגער רעש
 ןסָאלשעג גנוטַײצנכָאװ יד זיא --- 1922 יַאמ ןט-22 ןזיב 1921 לירּפַא ןט-6
 היבוט רָאטקַאדער רעלעיציפָא רעד ןוא יײצילָאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג
 .הסיפת רָאי ַא ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןוא טריטסערַא זיא ררושמ

 ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא זיא עטיל ןיא טכַאמ יד ןעוו ,1926 ןיא
 ריא טיינַאב ?גנוטייצ-רעטעברַא; יד טָאה ,ןעײטרַאּפ עויסערגָארּפ יד
 -ָאקליװ ןופ ,שטיוועצינ לארשי ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא ןעניישרעד
 יד טקילײטַאב גנוטייצ רעד טָא ןיא ךיז ןבָאה רוד ןגנוי ןופ .קשיוו
 ןט-17 םעד .קשיװָאקליװ ןופ ךיוא ,לעלָאב לארשי ןוא ןתנ רעדירב
 -סילַאנָאיצַאנ ַא ןכָארבעגסױא עטיל ןיא זיא רָאי ןבלעז ןופ רעבמעצעד
 -רעטנוא טנַאה רענרעזייא ןַא טימ טָאה עכלעוו ,שינערעקרעביא עשיט
 ןיא טקיטכעדרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,עסערּפ יד ןוא םזינומָאק םעד טקירד
 ןופ ףוס רעד ןעמוקעג ךיוא זיא ױזַא ןוא .םזינומָאק םוצ עיטַאּפמיס
 ."גנוטייצ-רעטעברַא רעד

 "ףקניל -- ןויצ-ילעוּפ , ןופ סעיצַאקילבוּפ ערעדנַא

 -ָארָאב רעב, רושָארב יד ןענישרעד זיא 1919 רעבמעצעד ןיא .1

 הדוהי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא טעברַא עשיפַארגָאיב א ,"ווָאכ

 ַא) עבַאגסױא עקילָאמנײא ןַא -- ?טרָאװ עיירפ סָאד, .2 .ןיוועל
 -למַאז ַא) 1920 רעבמעטּפעס -- "טרָאװ רעזנוא, 3 .(טפעה-למַאז
 -למַאז) 1920 רעבמעטּפעס -- "קנַאדעג-רעטעברַא רעזנוא, .4 .(טפעה
 .(טפעה-למַאז) 1920 רעבמעטּפעס -- "?קנַאדעג-רעטעברַא; .5 .(טפעה
 -ַאװכ , .7 .(טפפה-למַאז) 1920 רעבמעטּפעס -- ?טרָאװ-רעטעברַא; 6
 רעטנוא ,1922 יאמ ןט-20 םעד ןענישרעד ,טפעה-למַאז "סעיל



 עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ,1922 ינוי --- ?גנַאגפיוא, .8 .שטיװָאניבַאר לבייל ןופ עיצקַאדער רעד
 זיא ,"ףור רעזנוא, .9 .עיצקַאדער רעבלעז רעד רעטנוא ,טפעה-למַאז
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1923 גנילירפ ,לויַאש טָאטש רעד ןיא ןענישרעד
 ףכית ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא רעמונ רעד .שטיװָאניבַאר לבייל ןופ
 גרעבנירג לאומש רָאטקַאדער רעלעיציּפָא רעד ןוא ןענישרעד זיא רע יו
 זיא ,טפעה-למַאז ,"ףור-רעטעברַא; .10 .ךיירקנַארפ ןייק ןפָאלטנַא זיא
 ןוא לדנעמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא שזעווינָאּפ ןיא ןענישרעד
 זיא ,(טפעה-למַאז) ?עניטסעלַאּפ-רעטעברַא, .11 .שטיװָאניבַאר לבייל
 לעדנַאמ .א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1924 ןיא ענוװָאק ןיא ןענישרעד
 טקורדעג ,(טפעה-למַאז) ,"קנַאדעג רעטעברַא, .12 .שטיווָאצינ .י ןוא
 .א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1925 רַאונַאי ןט-25 םעד ןיװ ןיא
 -עג ,(טפעה-למַאז) "קנַאדעג-רעטעברַא, .13 .שטיווָאצינ .י ןוא לעדנַאמ
 -דירפ ףסוי) ןירַאמַאס .י ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ןילרעב ןיא טקורד
 רעד רעטנוא טפעה-למַאז ,1927 טסוגיוא ,ענווָאק ,"ןָאפ רעזדנוא,..14 .(ןַאמ

 עיצקַאדער רעבלעז רעד רעטנוא .סופסורט טַאקָאװדַא ןופ עיצקַאדער
 -לסנעטס ףיױא טקורדעג ,ןרעמונ יירד ןענישרעד 1927 ןיא ןענעז
 ,ןטפעה-למַאז -- ?טײקרָאלק, :"ןָאפ עשיטסינומָאק יד, ןופ ,ןישַאמ
 עיינ סָאד, .15 .1924--1932 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ
 .16 .1924 רעבמעצעד ןיא עגיר ןיא טקורדעג (טפעה-למַאז) "טרָאװ
 רעד רעטנוא 1921 רָאי ןיא ענוװָאק ןיא ןענישרעד ,"ןעגנַאלק-טנגוי;
 .גנוריגער רעד ךרוד ןסָאלשעג .טראוו אבא ןופ עיצקַאדער

 "ןבעל-רעטעברא;

 *ידנעטשבלעז רעד ןיא גנוטיײצנכָאװ עקניל עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד
 .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ ןופ ןַאגרָא .עטיל רעק
 רעירַאטעלָארּפ, גנוזָאל יד טקורדעגּפָא ןעוװעג זיא ּפָאק-לטיט םייב
 רבח ַא ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא ."ךייא טקינייארַאפ ,רעדנעל עלַא ןופ
 זיא גנוטייצנכָאװ יד .רעקצָארַא רעטלַא ?ןויצ-ילעופ עקנילא יד ןופ
 .1919 רעבמעצעד ןוא רעבמעווָאנ ,רעבָאטקָא ןיא לַאמרָאנ ןענישרעד
 רָאי ןיא .ןענַאגרָא-טכַאמ יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאלשעג יז זיא 1920 ןיא
 ,ןעייטרַאּפ עוויסערגָארּפ יד ןעמוקעג ןענעז טכַאמ רעד וצ ןעוו ,6
 .ןעניישרעד ריא טיײנַאב טייצ רעצרוק ַא ףיוא גנוטיײצנכָאװ יד טָאה

 ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד ןענעז סעיצַאקילבוּפ עטלצנייארַאפ עלַא טינ
 יד .קיטרַאנדײשרַאפ ןוא ליפ ןעװעג ןענעז ייז .טכיזרעביא םעד טָא
 ןעניישרעד רעייז ןיא טייקילייווטייצ יד ןוא ןעמענ ערעייז ןיא ןעגנורעדנע
 טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעטקַארַאכ םענופ טַאטלוזער ַא ןעוועג ןענעז
 :ץַאלּפ ןליבַאטס םוש ןייק ףיױא דלעפ-טייקיטעט ןייק טַאהעג טינ
 -סינומָאק ַא ריא ןיא ןעזעג ןבָאה ,סקניל ןוא סטכער ןופ ,ןטסינויצ יד
 -הילע ףיוא טכער ןייק טינ ןבָאה םירבח עריא סָאװ ,ײטרַאּפ עשיט
 ןענעז רעטרע ענלצנייא ןיא רָאנ ןוא ,לארשי-ץרא ןייק ןטַאקיפיטרעס
 ןבָאה ןטסינומַאק יד ."ץולחה; ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא םירבח עריא
 -רעטניא םעד טַאררַאפ סָאװ ,ײטרַאּפ עשיטסינויצ ַא ריא ןיא ןעזעג
 ךרוד ןרָאװעג טפדורעג רעוװש יז זיא ןעמעלַא רעביא ןוא ,לַאנָאיצַאנ

 ןריטסערַא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ עכלעוו ,ײצילָאּפ רעשיווטיל רעד
 .טנעמוגרַא םוש ןייק ןָא םירבח עריא

 -עגסױרַא זיא רע ןוא םערע השמ ןרָאװעג טריטסערַא זיא 1923 ףוס
 .דנַאלשטייד ןייק עטיל ןופ ןרָאװעג טקיש

 "ךָאװ יד;
 רעשיטסינויצ-קניל רעד ןופ בצמ רעד ןעוועג זיא ַאזַא בױא

 ?ךָאװ יד, רעשיטסינומָאק רעד ןופ בצמ רעד זיא ,"גנוטייצ-רעטעברַא;
 יװ ןפָא ןענישרעד טינ זיא יז זַא ,רָאלק .רערעברַאה ליפ ַא ןעוועג

 (בילטָאג) תימע בקעי

 טפירשטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער
 עטיל ןיא "ריעצה רמושה,, ןופ "יז,

 הכוז טינ יז טלָאװ לַאפ ַאזַא ןיא לייוו ,גנוטייצנכָאװ עשיטסינומָאק ַא
 רעד .1922 ןוא 1921 ןיא -- טייצ רָאי ייוצ ןעניישרעד וצ ןעוועג
 .יקסילַאמוש .ל ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעלעיציפָא
 סָאװ ,"םייה-רעטעברַא; ןיא ןרירטנעצנָאק ךיז ןגעלפ ןטסינומָאק יד
 ןיא עטקילײטַאב יד .גנוטייצ יד ןבעגעגסױרַא ןבָאה םירבח עריא
 טימ רעדָא ןעמינָאדװעסּפ טימ ןביירשרעטנוא ךיז ןגעלפ "ךָאװ יד;
 .תויתוא ענלצנייא

 רָאי ןיא ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא "עגיל-רוטלוק, עשיטסינומָאק יד
 רעד ןיא ןעמוקַאבנײרַא ךיז ןבָאה םירבח עריא ןופ ליפ ןוא 4
 ןשרעהַאב וצ ןעװעג חילצמ ייז ןבָאה ױזַא ."טפַאשלעזעג-סגנודליב;
 זיא ריא ןגעוו סָאװ ,"טַאלבסקלָאפ,, גנוטייצ עשיטסיקלָאפ יד הגרדהב
 .רעירפ ןרָאװעג טדערעג ןיוש

 קיטילַאּפ ןָא סעיצַאקילבוּפ

 ןעײטרַאּפ יד טריטנעזערּפער ןבָאה סָאװ ,סעיצַאקילבוּפ יד ץוח

 ךיוא עטיל ןיא ןענעז ,ןעגנוגעוװַאב עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא רעדָא
21 



 עטיל ,גרובנרא ןיא רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ

 (יקסװוַאקלַאװ)} רומילא ןושרג

 "החפשמ רעד רַאפ; ןטפירשטייצ ,"קיטילָאּפ ןָאק סעבַאגסיױא ןענישרעד
 .החלצה רעלעיצעּפס ַא ןָא רעבָא ,עכעלנע ןוא

 רעטנוא ,"ןבעלא ןעװעג זיא ןימ םעד ןופ גנוטייצנכָאװ עטשרע יד
 ףוס ןענישרעד זיא סָאװ ,הפי יכדרמ רעטכיד ןופ עיצקַאדער רעד
 .רעמונ ןטשרע ריא יב ןיוש טלעטשעגּפָא ךיז ןוא 3

 םעד לָאמ ןטשרע םוצ ןענישרעד זיא "טלעוו יד, גנוטיײצנכָאוװ יד
 יד ןוא ןייטשניבור ןבואר ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1924רַאונַאי ןט-1
 רענעעזעגנָא ןַא זיא גנוטיײצנכָאװ רעד ןיא .טנידעגוצ ריא טָאה החלצה
 לַאירעטַאמ-סגנוטלַאהרעטנוא ןוא רוטַארעטיל ןרָאװעג טעמדיוועג ץַאלּפ
 ןהכ דוד רַיא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ
 יד ,ַאקידוי ןירעטכיד יד ,(דנַאל ןיא דבועה-רעונה ןופ גיהנמ רעד)
 -בייהנָא .ערעדנַא ןוא םַארפ דוד ,תיפי-המ לארשי ,הפי יכדרמ רעטכיד
 רעמַאזניײמעג רעד רעטנוא ןענישרעד גנוטיײצנכָאװ יד זיא 1925 ןופ קיד
 זיא רעכלעוו ,ווָאנילק והיעשי ןוא ןייטשניבור ןבואר ןופ עיצקַאדער
 "עמיטש עשידיאק ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעד יװ ןילרעב ןיא ןסעזעג ןַאד
 יד טָא .קרַאי-וינ ןוא עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עסיורג יד ןופ ןוא
 םענייש ַא טימ ןילרעב ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,גנוטיײצנכָאװ
 .טייצ רָאי ייוצ רעביא ןענישרעד זיא ,ןעזסיוא

 -טייצ ַא ןבעגעגסױרַא רעלעמ יכדרמ רחוס רעד טָאה 1927 ןיא
 -טלעװ ןעמָאנ ןרעטנוא ,לַאירעטַאמ-סגנוטלַאהרעטנוא טימ טפירש
 טציא) ןַאמסַאכ לאפר טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה ריא ןיא ."לגיּפש
 ןייז סָאװ ,('הפוצהש ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ ,דנַאל ןיא
 עקירעביא עלַא יװ רעמ זענעייל ןעמ טגעלפ "קיטילָאּפ-טלעוו, קירבור
 -מעטּפעס ןופ ןענישרעד זיא טפירשטייצ יד טָא .גנוטייצ רעד ןופ ןלייט
 .1928 ףוס זיב 1927 רעב

 ןבעגעגסיורַא 1921 רַאונַאי ןט-1 םעד טָאה תפרצ ןבואר רעביירש רעד
 ןטימ "החּפשמ רעד רַאפ לַאנרושז-ןכָאװא ַא עיצקַאדער ןייז רעטנוא
 רעשיריטַאס ןיַײז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,"ןעקנופ, ןעמָאנ
 .ץרוק רעייז ןענישרעד זיא רע רעבָא .עיזעניפ

 רעטנוא ןבעגעגסױרַא רעטסוש הילדג טָאה 1924 ינוי ןט-1 םעד
 רעכלעוו ,?לגיּפש-טלעװ רעיײנ, לַאנרושז-ןכָאװ םעד עיצקַאדער ןייז
 .72 רעמונע םוצ ןעוועג הכוז טינ רעבָא טָאה

 ןבעגוצסיורַא ןביוהעגנָא תפרצ ןבואר טָאה 1925 יַאמ ןיא
 רעד זיא סָאװ ,"עמעלַא רַאפ, לַאנרושז-ןכָאװ ןטרירטסוליא
 .רעיײגרָאפ ענייז יו רעגנעל סָאװטע

 3 י- 4 14 4 ==

 סעיצַאקילבוּפ עשידַארָאּפס

 טפירשטייצ ַא ןופ ןרעמונ ייווצ ןענישרעד ןענעז 1925 רעמוז ןיא
 רתסא ר"ד טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעװ ןיא ,עיפָאסָאליפ רַאפ
 .ערעדנַא ןוא (ןרוג) טַאלבנירג ןתנ ,ָאריּפַאש ןמחנ ר"ד .בישילא

 -נוא ,קיטירק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ טפירשטייצ ַא ,"עּפסיװ;
 -ישרעד זיא סָאװ ,ןַאמגניז ןמלק רעטכיד ןשידִיי ןופ עיצקַאדער רעד רעט
 ךיוא ןענישרעד ןענעז ןרעמונ עקינייא .טייצ עצרוק ַא רעייז 1921 ןיא ןענ



 עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןיא עסערפ עשידיי יד

 ןוא רעבײרש עשידיי טקילײטַאב ךיז ןבָאה ייז ןיא ןוא 1922 ןיא

 ןוא ןײטשרַאפטָאג ףסוי ,ןַאּפשנירג דוד ,ןײטשָאלב .ה יװ ,רעטכיד

 .ערעדנַא

 טציא -- עטיל ןיא רעביירש רעטנַאקַאב ַא ,ןעגָאבנלענעצַאק הירוא
 םידומע 50 ןופ ןטפעה-למַאז ייווצ טריגַאדער טָאה -- עקירעמַא ןיא
 ךיוא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא ןעגָאבנלענעצַאק ."עטיל,, ןעמָאנ ןרעטנוא
 ןענישרעד ןענעז ןטפעה-למַאז ענייז ןיא ןוא רעביירש עשיווטיל יד ייב
 ןבָאה טפעה-למַאז רעד ןיא .רעביירש עשיווטיל עטנַאקַאב ןופ ןעלקיטרַא
 טייצ רענעי וצ ןענעז סָאװ ,רעביירש עטנַאקַאב טקילײטַאב ךיוא ךיז
 ינודקומ .א ר"ד ,ןוימד-לעב ,רידא-ןב יװ ,עטיל ןיא ןעוועג (1922 ןיא)
 .ערעדנא ןוא

 -ןיוו יד ,שזעװעינָאּפ ןיא ןענישרעד זיא 1922 רָאי ןבלעזמעד
 ,"ןטייווק, טפירשטייצ עשירַארעטיל ַא ,ןעגָאבנלענעצַאק הירוא ןופ טָאטש
 .רעמונ ןייא זיולב ןענישרעד זיא ריא ןופ סָאװ

 -ַאגסיױא ןוא סעיצַאקילבוּפ עשיגָאגַאדעּפ ןענישרעד ךיוא ןענעז סע
 "חכה, ,'יבכמ, יװ ,סעיצַאזינַאגרָא-קיטסַאנמיג ןוא -טרָאּפס ןופ סעב
 ."ריעצה-יבכמ,, וליפא ןוא

 -טייצ ַא ןענישרעד 1929 ןיא זיא קשיװָאקליװ טָאטש רעד ןיא
 עקיטרָא טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוװ ןיא .,"ךַאלעיינש, טפירש
 טַאטוּפעד-תסנכ ,ביבא-לת ןיא טציא) יקציװָאלָאװ בייל יו ,עכעלטנגוי
 -סופ סקַאמ ןעװעג זיא רָאטקַאדער .ערעדנַא ןוא (ןוירוקנא ירא ר"ד
 .יקצעפַאט

 רוטַארעטיל עשיערבעה

 ןופ ענװָאק ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"הפוצה, גנוטייצנכָאװ יד
 קיטיונ רַאפ רימ ןטלַאה ,1922 ינוי ןט-1 ןזיב 1922 רַאונַאי ןט7?7
 רָאטקַאדער ריא לייוו ,רוטַארעטיל גנולײטּפָא רעד ןיא ןעגנערבוצניירַא
 ןופ ,ןַאמדירפ והילא רזעילא רעביירש רעד ןעוועג זיא רעדנירג ןוא
 טעמדיוועג ןעוועג רקיע רעד זיא ןוא ,"ןויצ-תביח, ןופ םירבח עטלַא יד
 .רוטַארעטיל

 טָאטש רעד ןיא 1858 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמדירפ .א .א
 זיולב .דנַאלסור ןיא טבעלעג ןרָאי רעקילדנעצ טָאה ,עטיל ןיא ,םלעק
 -טנפערַאפ ןוא ןביירש טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה ןטנװָא יד ןיא
 םִיא ןבָאה ןטפעשעג ענייז ןעוו .תירבע ןיא םירמאמ ןוא רעכיב טכעל
 טריגַאדער ןוא ןבעגעגסױרַא טרָאד רע טָאה ,עשרַאװ ןייק טכַארבעג
 ןט:21 ןופ ןענישרעד זיא סָאװ ,"הפוצה; גנוטיצ עכעלגעט יד
 .1905 יַאמ ןט-12 ןזיב 1902 רעבמעצעד

 עטיל ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ןַאמדירפ .א .א טָאה 1921 רָאי ןיא
 רעד טימ .,'הפוצה, גנוטייצנכָאװ ַא ענוװָאק ןיא ןבעגעגסױרַא ןוא
 רענעי וצ זיא רעכלעוװ ,רזעילא-ןב השמ רעביירש ןופ גנוקילײטַאב
 םוירעטסינימ םייב גנולײטּפָא-עסערּפ רעד ןופ רעטייל ןעוװעג טייצ
 .ערעדנַא ליפ ןוא ןרוג-טַאלבנירג ןתנ ,םינינע עשידיי רַאפ

 ןוא 1924 ןיא לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע זיא ןַאמדירפ .א .א
 .1936 ןיא ביבא-לת ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 -ָאּפס ןענישרעד זיא ,זכרמ-?תוברת? ןופ עיצַאקילבוּפ יד ,"תוביתנע
 השמ רעציזרָאפ-זכרמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא 1827 רָאי ןיא שידַאר
 ,ןייטשדלעפ חמצ ר"ד ,ןָאזניבָאר בקעי ר"ד ריא ןיא ןבירשעג ןבָאה'ס .ןהכ
 .ערעדנַא ליפ ןוא (ןרוג) טַאלבנירג ןתנ

 תירבפ ךרוד ןבעגעגסיױרַא ,גנוטײצנכָאװ ַא ןעוועג זיא ?ונמלוע;;
 -14 ןזיב 1922 ראורבעפ ןט-5 םעד ןענישרעד זיא סָאװ ,"תימלוע תירבע
 ,ביבא-לת ןיא טציא) ץעּפיל בד ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא .1933 ,ילוי ןט
 ךיז ןבָאה ריא ןיא ןוא ("רפסה םע; גַאלרַאפ-רעכיב ןופ רעמיטנגייא
 .רעביירש ליפ טקילײטַאב

 (יקסװַאקלַאװ) רומילא ןושרג

 ןופ דילגטימ-.דער
 "עמיטש עשידיי יד ,

 -בעה ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1931 רעבָאטקָא ןט12 םעד

 -- גנוטייצנכָאװ-ייװצ ַא יו ךָאנרעד ןוא שידַארָאּפס טשרעוצ -- שיער
 -רעד זיא רעכלעוו ,רעביירש עקיעפ עגנוי עּפורג ַא ןופ ןַאגרָא ,"חתפ;
 םיא ןיא ךיז ןבָאה סע .1932 רעבמעצעד ןט7 ןזיב ;רָאי ַא רעביא ןעניש
 -עגמוא) ןַאמזַאלג ירא ןוא ל"ז גרעבדלָאג האל רעדיל טימ טקילײטַאב
 ןבָאה םירמאמ עשירַארעטיל ןוא ןעגנולייצרעד .(ןברוח ןיא ןעמוק
 -יירש ַא יװ ,ריפש .ד .א ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב) ָאריּפַאש .ד .א ןבירשעג
 ןועמש ;(1974 יאמ ביבא-לת ןיא ןברָאטשעג ;רעצעזרעביא ןוא רעב
 ןיא ןברָאטשעג :ןעגנוטייצ ענעדישרַאפ ןיא דנַאל ןיא טעברַאעג) סנעג
 .ערעדנַא ןוא (7

 טה אווכ ַאנ

 ,טַארעטיל ַא ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג טינ זיא טכיזרעביא רעד טָא
 ןופ ןוא תורוקמ ןופ עפש יד ןענַאד ןופ ןוא ,טסילַאנרושז ַא ךרוד רָאנ
 טינ זַא ,ששח םעד ךיא בָאה םעדצָארט .ןענָאזרעּפ עטריאויוװרעטניא יד
 ,עטיל רעקידנעטשבלעז רעד ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ סעיצַאקילבוּפ עלַא
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 עסיוועג ןיא סעבַאגסױא עסיוועג .ןרָאװעג טנָאמרעד ָאד ןענעז
 זיא'ס סָאװ סָאד רעבָא ,רימ וצ ןעגנַאגרעד טינ רעכיז ןענעז ךעלטעטש

 .גנורימוזער עטסכעלגעמ-טייוו יד זיא ,ןרָאװעג ןָאטעג
 טרינימירקסיד ןליפ וצ ךיז לולע ָאד ןענעז ןעגנוגעוװַאב עסיוועג

 .ןעגנוגעווַאב ערעדנַא ןגעוו עיצַאמרָאפניא רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא
 -רעביא םעד טריפעגכרוד טָאה סָאװ ,םעד ןופ דלוש יד טינ זיא סָאד
 טלמַאזעגפיונוצ ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד ןופ תוכז רעד רָאנ ,טכיז
 דוד טַאקָאװדַא טָאה ,לשמל ,ױזַא .קנעדנָא םוצ סעיצַאקילבוּפ ערעייז
 ,"ריעצה-רמושה; ןופ עסערּפ רעד טימ טַאטשעגסיוא ךימ יקסווָאקלַאש
 טלָאװ ,םעד ןופ טפלעה ַא זיולב טצונעגסיוא טלָאװ ךיא ןעוו סָאװ
 טָאה ױזַא .טכיזרעביא ןצנַאג םעד ריא טימ ןליפסיוא טנָאקעג ךיא
 ןגעו ןלַאירעטַאמ ליפ הפיח ןופ ינועמש .ל טלעטשעגוצ ךיוא רימ
 טָאה םערע השמ ןוא ,עטיל ןיא ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןופ גנוגעוװַאב רעד
 .םיטרּפ עטנַאסערעטניא ךָאנ ןבעגעגוצ

 טשרָאפעג ןוא טכוזַאב בָאה ךיא עכלעוו ,סעיצוטיטסניא יד ןשיװצ
 ןכָארטשעגרעטנוא יואר ןענעז ,טכיזרעביא םעד טָא רַאפ לַאירעטַאמ םעד
 ,טעטיסרעווינוא ןשיערבעה םייב קעטָאילביב עלַאנָאיצַאנ יד ןרעוו וצ
 טוטיטסניא-יקסניטָאבַאשז רעד ,ביבא-לת ןיא וויכרַא-רעטעברַא רעד
 ה"ה יד ןפלָאהעג ליפ רימ ןבָאה'ס ּוװ -- ,ירא-ךב 'ה טימ שארב
 -נעצ) ילאפר הירא 'ה ןופ וװיכרַא רעד :שטיװָארעלופ ןוא שטיוװָארָאבַאי
 .היריע רעביבא-לת ןופ ?ןויצ-ירעשק קעטָאילביב יד ;(רעפיצ

 (קסווָאקלַאװ) רומילא ןושרג

 םירפס יד ןיא ןענופעג ךיא בָאה לַאירעטַאמ ןטנַאסערעטניא
 ;קרָאי-ינ ןיא יקסרַאדוס לדנעמ ר"ד ךרוד ןבעגעגסױרַא ,"עטיל;
 ,שטיװָאקײל .ח ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,דנַאב רעטייווצ ,"עטיל;
 רעד ןוא ,ביבא-לת ןיא גַאלרַאפ-ץרּפ .ל .י םעד ךרוד ןבעגעגסיורַא
 רַאפ טפַאשלעזעג רעד ךרוד ןבעגעגסיורַא ,"אטילא רפס רעשיערבעה
 דילגטימ-סגנוטייל ןטימ שארב .,אטיל-יאצוי ןופ ףליה רעקיטייזנגעק
 רימ ןבָאה ןלַאירעטַאמ ליפ טימ .אולימ ריאמ 'ה םילעופה קנב ןופ
 ןרעטשנעגרָאמ םייח השמ ןעגנולמַאז עטַאוירּפ ןופ רעציזַאב יד טגרָאזַאב
 .הפי םהרבא ןוא

 טימ טקיטסעלַאב יז בָאה ךיא סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד ןשיװצ ןופ
 ,קנַאד טימ ןרעװ טנָאמרעד ןפרַאד ,םיטרּפ ענעדיישרַאפ ןרעלקפיוא
 -ברעב יבצ ,רורד יול ,ןַאיליד הניד :ןעגנודנעוו עניימ ןופ רדס ןטיול

 ,טילַאש-הד השמ ,רעזַאל דוד ר"ד ,הנס השמ ר"ד ,ינומעפ רתסא ,ןייטש
 ר"ד ,דניקלַאז רעדנַאסקעלַא רעינישזניא ,(ןָאסלעדיא) ןוליא םהרבא

 ,גרעבנייפ ןתנ רָאסעּפָארּפ ,ץעפיל בד ,שטיװָארעזײל רתסא ,ןוירוקנא ירא
 ,תימע בקעי ,םולבנעזָאר לצרה ר"ד ,גרעבדלָאג האל רָאסעּפָארּפ

 םָאנָארגַא ,ןַאמסַאכ לאפר ,רזעילא-ןב הנימ ,ןַאלּפַאק לארשי ,לעלָאב ןתנ

 .(גרעבצלָאה) ןויצע לאפר קחצי ר"ד ,בישילא יכדרמ
 רַאפ גנוקידלושטנַא טעב ךיא ןוא טשטנעבעג ןייז עלַא ייז ןלָאז

 .לַאירעטַאמ םעד ןבעגרעביא םייב ןטיײקכעלטקניּפמוא עלעוטנעווע



 (יקצערַאּפ) תרופ והילא ד"ד

 1920 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג -- יקלָאפ סָאד,
 .גנוטייצ עשיאייטרַאּפמוא ,עשיטַארקַאמעד .רָאי ןביז םורַא ןענישרעד ןוא

 .תודע םוחנת -- רעטעּפש ,ןַאמלעה .י רָאטקַאדער רעטשרע
 .יקצינּפוטס .י .ש -- רָאטקַאדער .1926 רַאי ןיא טעדנירגעג -- ןגרַאמירפ,

 .םזינויצ םוצ סעיטַאּפמיס טימ ןוא שיאייטרַאּפמוא
 ןוא "קלָאפ סָאד,, טימ טקיניײארַאפ ךיז 1932 ןיא

 ידלָאטרעב-ײקצַאל .וװ ןרָאװעג טמיטשַאב ןענעז ןרָאטקַאדער רַאפ
 .1934 רָאי ןיא ןעניישרעד טרעהעגפיוא .ןַאמלעה .י ר"ד ןוא

 : ןענישרעד ךיוא ןענעז ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא
 ,"תמא רעטיור רעד , ,"עמיטש עשידיא יד,, ,"גנוטיײצ-לַאנָאיצַאנ,

 ,"סיינ עטצעל,, ,"געוו רעד , ,"עמיטשסקלָאפ עשידיא יד,
 ."ףמַאק , ,"טנייה ,,"גָאטַאב,, ,"טסָאּפ טנוװָא ,

 .א

 ןיא שידיי ןיא גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעגוצסורַא ןווּורּפ עטשרע יד
 -טלעװ רעטשרע רעד רַאפ ךָאנ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז עגיר
 ןעמָאנ ןטימ ןָארַאב רעשטייד ַא טכַאמעג טָאה ווּורּפ ןטשרע םעד .המחלמ
 סָאװ םויה דע רָאלק טינ זיא'ס .1907 רָאי ןיא ךָאנ ,גרעבנדַאב ןָאפ
 -שיטלַאב םעד ןגױװַאב ןבָאה סָאװ ,תוביס יד ךעלטנגייא ןעוועג ןענעז
 טָאה ןָארַאב רעד זַא ,ןעמענוצנָא זיא'ס .טירש ןקיזָאד םוצ ןָארַאב ןשטייד
 רע .עמוד רעשיסור רעד וצ רוטַאדידנַאק ןייז ןלעטשסיױרַא טלָאװעג
 ןוא עגיר ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד זַא ,ןובשח םעד טכַאמעג טָאה
 עקידנטיײדַאב ַא טליּפשעג טלָאמעד ןיוש טָאה עכלעוו ,הביבס רעד ןיא
 ןענעז סָאװ ,ןטיבעג עשיטלַאב יד ןופ ןבעל ןכעלטּפַאשטריװ ןיא לָאר
 ןענעק םיא טעװ ,עירעּפמיא רעשיסור רעסיורג רעד ןופ לייט ַא ןעוועג
 רעד ןוא ןַאמ-סגנואיורטרַאפ רעד .םולח ןקיזָאד םעד ןריזילַאער ןפלעה
 רעכלעוו ,רעלעמ ןעמָאנ ןטימ דיי רעגיר ַא ןעוועג זיא ןָארַאב ןופ ברוקמ
 רע םגה ,רָאטַארטסינימדַא סלַא םיא ךרוד ןרָאװעג טמיטשַאב ךיוא זיא
 .גנוטייצ ַא טרירטסינימדַא ןעמ ױזַא יו גנורַאפרעד ןייק טַאהעג טינ טָאה
 ,גרעבמָאנ .ד .ה ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער סלַא
 זיא רעכלעוו ,טסילַאנרושז ןוא רעביירש רעשידיי רעטנַאקַאב רעד

 דנַאלטעל זיא עסערּפ עשידיי יד

 װָאנבוד ןועמש יפורּפ

 .רעביירש ןוא רָאטקַאדער ,רעקירָאטסיה
 ,ףָאהרעזייק ןיא גנַאל ןרָאי טבעלעג

 עגיר ייב

 טבעלעג טָאה רע .דנַאלסױא ןופ עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ טלָאמעד

 -טימ ןוא ץייווש ןוא ךיירקנַארפ ,דנַאלשטייד ןיא 1907 זיב 1905 ןופ

 עשידָאירעּפ ןוא ןעגנוטייצ עשידיי ענעדישרַאפ ןיא טרָאד ןופ טעברַאעג

 .ןבַאגסױא
 םעד ןגָארטעג טָאה עכלעוו ,גנוטייצ רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד

 ץנעדנעט יד ,תועמשמ ,ןענָאטַאב וצ ידכ ."גנוטיײצ-לַאנָאיצַאנ; ןעמָאנ
 רעד ןופ ןעגנוגיינ עטרילימיסַא יד ןפמעקַאב וצ עיצקַאדער רעד ןופ
 םעד ןענישרעד זיא ,ןטיבעג עשיטלַאב יד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי
 ,ןגרעבמָאנ רעסיוא ,ןענַאטשַאב זיא עיצקַאדער יד .1907 טסוגױא ןט'4
 .(טוּפיליל) רעמשטערק .ה .ג ןוא קורד דוד :רעטעברַאטימ ייווצ ךָאנ ןופ
 ןייז םיכשמה ןיא גנוטייצ רעד ןיא ןקורד ןביוהעגנָא טָאה גרעבמָאנ
 .?ףרָאדנעריצ ןופ ןדִיי יד, ןַאמָאר סנַאמרעסַאװ בקעי ןופ גנוצעזרעביא
 -רעד זיא יז .םימי-תוכירא וצ ןעוועג הכוז טינ רעבָא טָאה גנוטייצ יד
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 טסוגיוא ןט-14 םעד סױרַא זיא רעמונ רעטשרע ריא .לָאמ ףלע רָאנ ןעניש
 עגיר ןופ םיקיתוו יד .1907 טסוגיוא ןט-26 םעד -- רעטצעל רעד ןוא
 -ַארטסינימדַא םעד טקידלושַאב טָאה ןָארַאב רעד זַא ,ןלייצרעד ןגעלפ
 -- רָאטקַאדער רעד ןוא רָאטקַאדער םעד רָאטַארטסינימדַא רעד .,רָאט

 ךָאנ ןענעז סָאװ ,רענעייל יד -- טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא ,רענעייל יד

 עשיסור ןענעייל וצ טלָאמעד ןעוועג גהונ ךיז ןבָאה ןדיי רעגיר .ןעוועג טינ

 יד טלעפעג ךיוא טלָאמעד עגיר ןיא ןבָאה סע .ןעגנוטייצ עשטייד רעדָא

 .גנוטיײצגָאט עשידיי ַא ןבעגוצסױרַא ידכ ,ןעלטימ עשינכעט עקיטיונ

 עגיר .ןעװעג טינ ןענעז ,רעצעז ךיוא רָאנ ,ןטסילַאנרושז רָאנ טינ

 ןעגנערב וצ ידכ ןוא "בשומה םוחת; םעד רעסיוא ןענופעג ךיז טָאה

 -ישזָאװַארּפ, ייז רַאפ ןעמוקַאב טזומעג ןעמ טָאה "ןסיורד ןופ, רעצעז

 בילוצ .ןעמוקַאב וצ טכייל ןעוועג טינ זיא סָאד .(טכערדןיווװ) ָאװטסלעט

 ןפיוא ןסילש טזומעג ןָארַאב ןופ גנוטייצ יד ךיז טָאה תוביס עלַא יד

 טינ טעװ טלעג ןייק זַא ,טגָאזעגוצ טָאה ןָארַאב רעד םגה ,גָאט ןטפלע

 טימ טנַאּפשעגניא ךיז טָאה גרעבמָאנ .ה סָאװ םעד ץָארט ןוא ןלעפ

 ןעגנילעג םיא טעוו'ס זַא קידנּפָאה ,טעברַא רעד וצ תוחוכ עגנוי ענייז עלַא

 עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשירַארעטיל עכעלגעט עסיורג ַא ןפַאש וצ

 זיא לָאצ רעייז סָאװ ,ןטיבעג עשיטלַאב יד ןיא ןדיי יד רַאפ גנוטייצ

 .200:000 רעביא זיב ןעגנַאגרעד טלָאמעד

 צ

 גנוטייצ עשידיי עכעלגעט ַא ןבעגוצסורַא ווּורּכ רעטייווצ רעד

 רעד .1910 ןיא -- רעטעּפש רָאי יירד ןרָאװעג טכַאמעג זיא עגיר ןיא

 רעשיערבעה רעטנַאקַאב רעד לָאמסָאד ןעוועג זיא רָאטַאיציניא-טּפיוה

 טלָאמעד זיא רעכלעוו ,רָאטנַאק בייל הדוהי ר"ד טסיצילבופ ןוא רעביירש

 טָאה רע .הליהק רעגיר רעד ןופ "רעניבַאר רענָאיזַאק, רעד ןעוועג

 ןשיװצ ,ןדיי עכייר ןוא םינקסע עכעלטפַאשלעזעג עּפורג ַא טריזינַאגרָא

 ר"ד ,ןילרעב ריאמ ,ןעגניטע רַאזַאל :ןענופעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו

 ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ןוא לַאטנעמולב .מ ,טילַאש ןמלז ,סעניּפ .י .מ

 ןופ ץנעטסיזקע יד ןרעכיזרַאפ וצ ידכ ,לבור 2000 ןופ דנָאפ ַא ןפַאשעג

 .עקידנטיידַאב ַא ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא זיא עמוס עקיזָאדיד .גנוטייצ רעד

 עשידיא יד; ןסייהעג טָאה עכלעוו ,גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער סלַא

 -רוטַארעטיל רעשידיי רעטנַאקַאב רעד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא ,"עמיטש

 סלַא ;(ועשַאילע .י ר"ד) תובשחמ לעב טסיצילבוּפ ןוא רעקיטירק

 רעד ןוא (רַאזַאל רָאדיזיא) שטיוװָארעזײל .מ .י --- רעטעברַאטימ-טּפיוה

 ,(יקצָאבמעלג) רזעילא-ןב .מ רעצעזרעביא ןוא טסירטעלעב רעשיערבעה

 םחנמ רעטכיד רעשיערבעה-שידיי רעטנַאקַאב רעד -- רָאטקערָאק סלַא

 .ץיוורוה לדנעמ

 ןט-13 םעד ןענישרעד זיא גנוטייצ רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד
 יד זַא ,רָאטקַאדער רעד טביירש לקיטרַא-טייל ןיא .1910 טסוגיוא
 בושי ןשידיי ןרַאפ ןפַאש וצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה גנוטייצ
 יד ןעניווועגוצ ןוא רעפסָאמטַא עשידיי עכעלטפַאשלעזעג ַא עגיר ןיא
 סָאװ ,גנוטייצ רעד ןיא ןוא ךַארּפש ריא שידיי ןיא ןעז ץנעגילעטניא עשידיי

 תרופ והילא רי"ד

 ןופ ןַאגרָא ןלַאנָאיצַאנ םעד .ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןיא טניישרעד
 .ץוביק ןשידיי ןקיטרָא

 רעד ןיא ןוא עגיר ןיא ןדיי יד .טכייל טינ ןעוועג רעבָא זיא סָאד
 יד ןוא שידיי ןענעייל וצ טניווװעג ןעוועג טינ ץלַא ךָאנ ןענעז הביבס
 עשידיי יד טַימ טנגונגַאב ךיז ןבָאה שידיי טנעיילעג ָאי ןבָאה עכלעוו
 .גרוברעטעּפ ןוא עשרַאװ ןופ ןעגנוטייצ

 ןבָאה סע ןוא ָאוװינ ןקירעהעג ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא גנוטייצ יד
 -רעדנביוא יד ןוא רָאטקַאדער םעד רעסיוא ,טעברַאעגטימ ריא ןיא
 בקעי ,ךיירנייו סקַאמ ךיוא .ןטסילַאנרושז ענעעזעגנָא ייווצ עטנָאמ
 ןיא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה גנוטייצ יד .ערעדנַא ןוא יקסנישטשעל
 ךיוא .יקסנַא .ש ןוא רואינש .ז ,םכילע-םולש ןופ ןעגנופַאש יד םיכשמה
 ןרָאטַאיציניא יד .ָאװינ ַא ףיוא ןענַאטשעג גנוטייצ יד זיא שינכעט
 ןעמ :טנַאה רעשידיגנ-רעטיירב ַא טימ תונכה יד וצ ןעגנַאגעגוצ ןענעז
 ןיא טלמַאזעגפיונוצ טָאה ןעמ סָאװ ,טלעג עצנַאג סָאד טקַאּפעגנײרַא טָאה
 רעד רַאפ רעמ ןבילבעג טינ ןיוש זיא'ס זַא ,ױזַא ,יירעקורד רעד
 םוחת; ןופ רעצעז ןעגנערב וצ רעוװש ןעוועג ךיוא זיא'ס .עיצקַאדער
 ןענעק סָאװ ,רעטעברַא-קורד טלעפעגסיוא ןבָאה'ס ּווװ ,עגיר ןייק "בשומה
 דצמ ליצילָאּפ רעד ןיא "עלהריסמ; ַא ןעוועג ךיוא זיא םעד ץוח .שידיי
 ןבָאה עכלעוו ,עגיר ןיא גנוטיצ רעשיסור ַא ןופ רעבעגסױרַא יד
 רענעייל ַײז יב ןעמענּפָא גנוטייצ עיינ יד טעװ רעמָאט טַאהעג ארומ
 רעד ףיוא סעװַאלבָא עטפָא טכַאמעג טָאה יײצילָאּפ יד ..ןסנָאנַא ןוא
 יד ייב ןעגנוכוזרעטנוא טריפעגכרוד ןוא .,יירעקורד ןוא עיצקַאדער
 זַא ,צרעד טריפרעד טָאה ץלַא סָאד .גנוטייצ רעד ןופ ?ןרָאטַארוק,
 רעבָאטקָא ןיא .םישדח ייווצ ךָאנ טלעטשענּפָא ךיז טָאה גנוטייצ יד
 ןעגנּוװצעג ןעוועג גנוטייצ יד זיא ,ןרעמונ 51 ךָאנ .(טייצ-תוכוס) ,0
 .ןסילש וצ ךיז

 פשינכעט תמחמ,, זַא ,ץיטָאנ ַא ןענישרעד זיא רעמונ ןטצעל ןיא ,תמא
 רעטסטנעָאנ רעד ןיא ןוא ,טלעטשעגּפָא לייוװרעד גנוטייצ יד טרעוו תוביס
 רעמ רעבָא זיא גנוטייצ יד ."ןַײגוצסיורַא ןביוהנָא רעדיוו יז טעװ טייצ
 שטיװָארעזײל .א.י :רעדילגטימ-עיצקַאדער ייווצ יד .ןענישרעד טינ
 עשרַאװ ןייק ןרָאפעגקעװַא ןענעז ,רזעילא-ןב .מ ןוא (רַאזַאל רָאדיזיא)
 ןעגידרַאפ טווּורּפעג ןוא עגיר ןיא ןבילבעג זיא רעכלעוו ,תובשחמ-לעב ןוא
 טָאה ,רָאטקָאד סלַא קיטקַארּפ רעשיניצידעמ ןייז ןופ הסנרּפ ףיוא
 רעדָא ,טַאלבנכָאװ ַא ןבעגסױרַא ןגעוו ןעגנולדנַאהרַאפ ןריפ ןביוהעגנָא
 ןופ ךיוא רעבָא .טַײצ וצ טייצ ןופ "רעטעלב-בוט-םויא רָאנ וליפא
 .טזָאלעגסיױא טשינרָאג ךיז טָאה םעד

 תונורכז ענייז ןיא טלייצרעד ,טסילַאנרושז רעגיר רעד ,יַאטיק .מ
 -רָאנ רעד ןופ רָאטקַאדער רעד :גנוטייצ רעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןגעוו
 יוקעג הרות-תחמש זיא "עמיטש עשידיא יד,, גנוטייצ רענעסָאלשעג סָאװ
 תופקה יד תעב ןוא ,"הירבע; ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןינמ ןיא ןעמ
 -- תובשחמ-לעב? :ןעגנוזעג ןוא טלגנירעגמורַא םלוע רעד םיא טָאה
 יי
 ."!אנ העישוה -- תובשחמ עדוי, טַאטשנַא *!אנ העישוה

 זיא סָאד .גנוטייצ יד ןעיינַאב לָאז רע זַא ,טלָאװעג טָאה םלוע רעד
 .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ טינ זיא סָאװ ,םולח ַא ןעוועג רעבָא



 דנַאלטעל ןיא עסערּפ עשידיי יד

 זיא ,עגיר ןיא טייצ ערעגנעל ַא ןבילבעג ךָאנ זיא תובשחמ-לעב
 טריטסערַא ,טכַאמעגוצ ךיז טָאה גנוטייצ יד יװ םעדכָאנ דלַאב רעבָא
 ןטלַא ןַא; םיא ייב ןענָאמנײא ןעמוקעג זיא ײצילָאּפ יד תויה ,ןרָאװעג
 טָאה רע ןעוו זַא ,טלעטשעגסורַא ךיז טָאה סע ."בוח םענעגעלרַאפ ןוא
 ןגיוצעגוצ םיא ןעמ טָאה ,1906 רָאי ןיא ,ענליו ןיא טבעלעג ךָאנ
 רעשיסור רעד ןגעוו לקיטרַא ןטרעטסײגַאב ַא ןביירש רַאפ טכירעג םוצ
 -רַאפ טלָאמעד םיא טָאה ןעמ .ַאװָאנָאדיריּפס ַאירַאמ ןירענָאיצולָאװער
 םעד ןריפסיוא סָאד טגיילעגּפָא רעבָא ,הסיפת םישדח 2 ףיוא טּפשמ
 טָאה עגיר ןיא ײצילָאּפ יד .ןימרעט ןקידרעטעּפש ַא ףיוא לייטרוא
 ץנעוורעטניא רעד ךָאנ ."בוח םעד ןענָאמניײא, גנונעדרָארַאפ ַא ןעמוקַאב
 ןעמוקוצּפָא ןעגנולעג םיא זיא רָאטַאנרעבוג םייב םיברוקמ ןוא טניירפ ןופ
 ןעמוקּפָא ןכָאנ דלַאב ."רָאטקָאד-עמרוט, סלַא הסיפת רעד ןיא ףָארטש יד
 .ענווָאק ןייק םייהַא ךיז וצ ןרָאפעגקעװַא תובשחמ-לעב זיא ףָארטש יד

 ּצ

 שידיי ןיא גנוטייצ ַא עגיר ןיא ןבעגוצסױרַא ווּורּפ רעטירד רעד
 יד יװ םעדכָאנ דלַאב ,1919 רַאונַאי ןט-4 םעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא
 טינ יװ טעמכ ןענעז לָאמסָאד .עגיר ןעמונרַאפ ןבָאה סעקיװעשלָאב
 רעטיור רעד, ןסייהעג טָאה גנוטייצ יד .ןטייקירעווש םוש ןייק ןעוועג
 -סױרַא זיא סָאװ ןַאגרָא רעלעיציפָא סלַא ןענישרעד זיא ןוא ,"תמא
 .גנוריגער רעד ןופ גנולײטּפָא-עסערּפ רעד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעג
 טָאה גנוריגער יד .לָאמנײא טימ ןדנּוװשרַאפ ןענעז ןטייקירעווש עלַא
 ייס ,עיצַארטסינימדַא רעד רַאפ ייס ,עיצקַאדער רעד רַאפ ייס טגרָאזעג
 ןלייצרעד -- ריּפַאּפ טימ ,תמא .ריּפַאּפ רַאפ וליפא ןוא יירעקורד רעד רַאפ
 ךיוא תורצ עטנערבעג טַאהעג טָאה -- עגיר ןופ ןטסילַאנרושז ערעטלע יד
 ."תמא רעטיור רעד;

 -יטנַא ןופ יירפ ןיטולחל ןעוועג טינ ןענעז ןטסינומָאק עשיטעל יד
 סנקירעביא רָאג טינ טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רקיע רעד .םזיטימעס
 -סינומָאק רעקידלוכי-לכ רעקיטלָאמעד רעד טּפַאשטניירפ-ןדִיי רעסיורג
 ןוא ןעגנוטייצ עשיטעל יד .ָאקשטוטס ,ןטעל יד ןופ גיהנמ רעשיט
 טגעלפ ייז .טנַאה רעטיירב ַא טימ ריּפַאּפ ןלעטשוצ רע טגעלפ ןלַאנרושז
 -יטסינומָאק רעשידיי רעד רעבָא ,עפש ַא ןיא ןוא ריּפַאּפ ןסייוו ןבעג רע
 סָאד ךיוא ןוא ,ריּפַאּפיקַאּפ ןלעג ןלעטשוצ רע טגעלפ גנוטייצ רעש
 ךָאװ ַא לָאמ יירד רָאנ סױרַא רעבירעד זיא גנוטייצ יד .םוצמצב רָאנ
 -יטימעסיטנַא רעקיזָאד רעד .ןרַאלּפמעזקע לָאצ רעטצענערגַאב ַא ןיא ןוא
 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא לַאדנַאקס ַא ןפורעגסױרַא טָאה סרוק רעש
 ןעוועג זיא אפוג ןינעל ןוא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיטעיווָאס רעד
 זיא סָאװ ,עיסימָאק-סגנושרָאפסיױא ןַא .ןרינעוװרעטניא וצ ןעגנּוװצעג
 טלעטשעגטסעפ טָאה ,עגיר ןייק לעיצעפס ןרָאװעג טקישעגסױרַא
 לעפַאב ןטיול ,עגיר ןיא טכַאמ עשיטסינומָאק יד (1 :ןטקַאפ עקידנגלָאפ
 ךוא ןעניזַאגַאמ-תורוחס עלַא טריקסיפנָאק טָאה ,ָאקשטוטס גיהנמ ןופ
 סיורג טימ ןגױצַאב ךיז טָאה רעבָא ,ןדיי יד ןופ ןעגנוניווו ערעסערג
 עטמַאַאב עשידיי עלַא ןרָאװעג טגָאזעגּפָא ןענעז סע (2 .ןטעל יד וצ דסח

 (3 ןטעל רָאנ ןענעז ןבילבעג ןוא סעיצוטיטסניא עשיטָאטש יד ןיא
 ןטוג ןבעגעג ןעמ טָאה ןעגנוטייצ עשיטסינומָאק עשיטעל יד רַאפ
 רעד ןעװ טייצ רעד ןיא ,סמוטנַאװק עטצענעדגַאבמוא ןיא ןוא ריּפַאּפ
 ןיא ןוא ריּפַאּפ ןלעג ןבעגעג ןעמ טָאה גנוטייצ רעשיטסינומָאק רעשידיי
 .םוטנַאװק ןטצענערגַאב רעייז ַא

 רעטיורא רעד ךיוא זיא דנַאברַאפנטַאר ןיא זָאיציּפָא רעדעי יװ
 עשיטסיצילבוּפ עקיטרָא טלעפעג ןבָאה סע .ןקורט רעייז ןעוועג "תמא
 -וװָאמ ןעוועג זיא טסילַאנרושז רעלענָאיסעּפָארּפ רעקיצנייא רעד .תוחוכ
 רעשינכעט ַא רָאנ ןעװעג זיא לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער רעד .שטיװָאש

 (יקצַאבמעלג) רזעילא-ןב .מ

 ןרָאטקַאדער עטשרע יד ןופ
 "עמיטש עשידיא יד , ןופ

 טימ ןוא ןטַאקינומָאק עלעיציפָא טימ גנוטייצ יד ןליפנָא טגעלפ ןוא
 רעװקסָאפ יד ןופ ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענעז סָאװ ,ןעלקיטרַא
 עשיטסינומָאק עשידיי יד ןופ ןרָאװעג טקורדעגרעביא רעדָא ,ןעגנוטייצ
 -תוכירא ןופ ןסָאנעג טינ טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד ךיוא .ןענַאגרָא
 ןטייווצ ןפיוא ,טגָאזעג יװ ,ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע ריא .םימי
 ףעטצעל רעד :;עגיר ןיא ןיירַא ןענעז סעקיװעשלָאב יד יוװ םעדכָאנ גָאט
 ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ןעוו ,1919 יאמ ןט-2 םעד ןענישרעד זיא רעמונ
 .טָאטש יד ןזָאלרַאפ

 טָאה ,גנוטייצ ערעלוּפָאּפ ןייק ןעוועג טינ זיא "תמא רעטיור, רעד
 עשידיי ערעטיירב ןעניווועגוצ םייב ןטסנידרַאפ עסיוועג טַאהעג רעבָא
 גנורעקלעפַאב רעשידי רעמערָא רעד ןופ רקיע רעד ,ןטכיש
 ןענעיײל וצ ,םיבושי עשידיי ערעדנַא ןוא עצישזער ,קסניווד ,עגיר ןיא
 טעמכ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא "?תמא רעטיור, רעד .גנוטייצ עשידיי ַא
 .רעטעברַא עשידיי ןשיווצ ןרָאװעג טליײטרַאפ זיא ןוא טסיזמוא
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 םענערָאװעג-קידנעטשבלעז םעד ןיא ןיוש ,םעדכָאנ םישדח ייווצ
 ַא ןבעגוצסיורַא ווּורּפ רעטרעפ רעד ןרָאװעג טכַאמעג זיא ,דנַאלטעל
 .גלָאפרעד ןסיורג ַא ןָא לָאמסָאד ךיוא .עגיר ןיא גנוטייצ עכעלגעט עשידיי

 רעטנוא "עמיטשסקלָאפ עשידייא יד ןענישרעד זיא 1919 ילוי ןיא
 דילגטימ .קַאלוג .א .פָארּפ ןוא ןַאמלעה .י ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד
 ,שטיװָאשװָאמ .מ ןוא קיניװ לאימחרי :ןעוועג ןענעז עיצקַאדער רעד ןופ
 .י ר"ד .ץרעג .נ .א ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג טנַאקַאב רעטעּפש זיא רעכלעוו
 -יריעצ , ײטרַאּפ רעד ןופ םיגיהנמ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַאמלעה
 רעד וצ ןעיצוצוצ ױזַא יו ןגעוו טכוזעג רעבָא טָאה רע .?.ס .צ---ןויצ
 ,ןזיירק עשיטסישידיי יד וליפא ןוא ןטסינויצ ענײמעגלַא יד ךיוא גנוטייצ
 -נָאק לָאז סָאװ ,גנוטייצ רעניײמעגלַא ןַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ריא ןבעג ידכ
 יד .ןעגנולעג טינ רעבָא זיא ווּורּפ רעד .רענעייל רעמ סָאװ ןרירטנעצ
 ןרַאלּפמעזקע טרעדנוה עקינייא ןיא רָאנ ןרָאװעג טײרּפשרַאפ זיא גנוטייצ
 זיא סע ןעװ םעדכָאנ ,רעבָאטקָא ןט-3 םעד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ןוא
 .רעמונ רעט-75 רעד ןענישרעד

 .ב
 הכוז טָאה עכלעו ,דנַאלטעל ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד

 גנוטייצ יד ןעוועג זיא םימי-תוכירא ןקיסעמשינטלעהרַאפ ַא וצ ןעוועג
 יַאמ ןט-16 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,"קלָאפ סָאד;
 בורק ,םילוגלג ענעדישרַאפ עריא ןיא ,טריטסיזקע טָאה ןוא 0
 .רָאי ןביז

 רענעגנולעג ,רעקינייװ רעדָא רעמ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד
 יז .גנוטייצ עכעלגעט עשידיי ַא דנַאלטעל ןיא ןבעגוצסורַא ווּורּפ
 עכעלגעט עקיצניא יד טייצ רערעגנעל ַא ןופ ךשמ ןיא ןעװעג זיא
 ןיא ןענַאטשַאב זיא טסנידרַאפ-טּפיױה ריא ןוא דנַאלטעל ןיא גנוטייצ
 טָאה גנוטייצ יד .רענעיל ןשידיי ַא ןגיוצרעד טָאה יז סָאװ ,םעד
 ןעגנַאגרעד זיא ןוא ןרַאלּפמעזקע 300 ןופ שזַאריט ַא טימ ןבױהעגנָא
 .ןרַאלּפמעזקע 6000 רעביא זיב

 ןענעז סָאװ ,ןטייקירעווש יד טימ טלגנַארעג ךיז טָאה "קלָאפ סָאד;
 רבוג ייז ןוא ,גנוטייצ עשידיי ַא ןבעגסױרַא םייב דנַאלטעל ןיא ןעוועג
 ןופ ןענַאטשַאב זיא דנַאלטעל ןיא בושי רעשידיי רעצנַאג רעד .ןעוועג
 רעשידיי רעד זיא טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .תושפנ טנזיוט טרעדנוה ךרעב
 יד טָאה 1925 ןיא .ןרָאװעג רענעלק רָאנ ,ןרָאװעג רעסערג טינ בושי
 טײטשַאב דנַאלטעל ןיא בושי רעשידיי רעד זַא ,ןזיװַאב קיטסיטַאטס
 בושי רעד .טנזױט 95 רָאנ -- 1935 ןיא ןוא תושפנ טנזיױט 96 ןופ
 -טעמכ ןיטולחל ייווצ ןופ ןענַאטשַאב זיא רע .ןעגָאמָאה ןעוועג טינ זיא
 זיב טבעלעג ןבָאה עכלעװ ,עילַאגטַאל ןופ ןדיי :ןליײט עטצעזעגנגעק
 -םוחת, םענעפורעג-יוזַא םעד ןיא דנַאלטעל ןופ טייקידנעטשבלעז רעד
 ,דנַאלפיל ןוא דנַאלרוק ןופ ןדיי ןוא ,דנַאלסור ןקילָאמַא ןופ "?בשומה
 עטריגעליוװירּפ רָאנ ּוװ ,דנַאלסור ןופ לייט םוצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו
 .ןעניווו טגעמעג ןבָאה ןדיי

 ןבָאה ,דנַאלטסע ןיא ןדיי יד יװ טקנוּפ ,דנַאלטעל ןיא ןדיי יד
 ןוא רעשידעװש רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא טבעלעג הליחתכל

 תרופ והילא ר"ד

 םעד רעטנוא -- טרעדנוהרָאי ןט-18 םעד טניז ןוא ,רוטלוק רעשטייד
 ןופ ,טגָאזעג יװ ,ןענַאטשַאב ןענעז ןדיי עשיטעל יד .םישזער ןשירַאצ
 ַא טָאה -- עילַאגטַאל -- לייט ןקידחרזמ-םורד ןיא :ןלײט-טּפיױה ייווצ
 ןיצול ,עצישזער ,קסניווד ןיא טבעלעג גנורעקלעפַאב עשידיי עסערג
 דנַאלרוק ןיא .םוטנדיי ןשיסור ןופ העּפשה רעד רעטנוא ערעדנַא ןוא
 -רָאי ןט-18 ןופ ףוס ןזיב ןעניוװ טרָאטעג טינ ןדיי ןבָאה דנַאלפיל ןוא
 ןיא תוליהק עשידִיי ןפַאש ןעמונעג ךיז ןבָאה ךָאנרעד טשרע .טרעדנוה
 ,ןדיי רעדנעלפיל ןוא רעדנעלרוק יד .טעטש ערעדנַא ןוא עגיר ,עװַאטימ
 רעד רעטנוא ןעוועג ןענעז ,דנַאלשטיײד ןופ ןטנַארגימיא בור יּפ לע
 .שיסור ןענַאטשרַאפ ןוא שטייד טדערעג ןבָאה ייז .העּפשה רעשטייד
 זיא ,שידַי ןענַאטשרַאפ ןוא טדערעג ָאי ןבָאה ייז ביוא ,שידיי רעייז
 ןקיגנעהּפָאמוא ןופ םוקפיוא ןטימ טשרע .רעשירעמשטייד ַא ןעוועג
 רעכעלטיײהנַייא ןַא ןעמערופסיוא ןעמונעג ךיז קידהגרדהב טָאה דנַאלטעל
 .בושי רעשידיי

 -רַאּפ ןיא טרעטילּפשעצ ןוא טלייטעג ןעוועג זיא בושי רעקיזָאדרעד
 םענעסיברַאפ ַא ךיז ןשיווצ טריפעג ןבָאה עכלעוו .ךעלעיײטרַאּפ ןוא ןעייט
 קרַאטש ןעוועג ךָאנ ןענעז סע ּוװ ,עילַאגטַאל ןיא .ףמַאק ןשיגָאלָאעדיא
 העּפשה יד סיורג ןעוועג זיא ,םוטנדיי ןשיסור ןקילָאמַא ןופ ןרוּפש יד
 דנַאלפיל ןיא ןוא דנַאלרוק ןיא .עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ ןוא "דנוב, ןופ
 עכלעוו ,ןזיירק עטרילימיסַא יד ןופ סולפנייא רעד קרַאטש ןעוועג זיא
 -יטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנצ רענעפורעג-ױזַא רעד םורַא טריּפורג ךיז ןבָאה
 םוצ עטסיל ענעגיײא ןַא טלעטשעגסױרַא טָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ "רעש
 ןעװעג ךיוא זיא טרָאד .טַאדנַאמ ַא ןעמוקַאב ךיוא ןוא ,םייס ןטשרע
 .ןטסינויצ ענַײמעגלַא יד ןופ ןוא ?יחרזמ; ןופ סולפנייא רעד קרַאטש

 ,דנַאלטעל טָאה טײקיגנעהּפָאמוא ריא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 יד טריטנַארַאג ,ןקילבוּפער עשיטלַאב ערעדנַא ייוצ יד יװ טקנוּפ
 רעד ןוא ,עימָאנָאטױא-רוטלוק ןדיי יד ןבעגעג ןוא טכער-סטייהרעדנימ
 .ןרעטלע יד ןופ גנַאלרַאפ ןטיול ,תירבע רעדָא שידיי ןיא ןלוש רקיע
 החטבה עקיזָאד יד ךיוא ןעמ טָאה קילבוּפער רעד ןופ ןרָאי-קינָאה יד ןיא
 -סגנוריגער ןעמוקַאב ןבָאה סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיי יד .טליפרעד
 ןפיוא ןצנַאגניא ןרָאװעג ןטלַאהעגסיוא זיא רעטַאעט סָאד ;סעידיסבוס
 ןעײטרַאּפ עשידיי יד ןשיװצ ףמַאק רעד .גנוריגער רעד ןופ ןובשח
 ןיא עימָאנָאטױא-רוטלוק רעשידי רעד ףיא עינָאמעגעה רעד רַאפ
 -םערטסקע ןַא זייונטייצ ןוא רעטרעטיברַאפ ַא ןעוועג זיא דנַאלטעל
 ןגעלפ ןגָאלָאעדיא:ייטרַאּפ יד יװ ,טלדנַאהעג ךיז טָאה סע לייוו ,רעפרַאש
 ."סעיציזָאּפ עטערקנָאק; ןגעוו ,ןקירדוצסיוא ןייז גהונ ךיז

 ןטייצ ןיא ןעײרעקנַאצ-ײטרַאּפ יד ןרעקַאלפעצ ךיז ןגעלפ סרעדנוזַאב
 ,סעינַאּפמַאק-לַאװ ןופ ןטייצ ןיא רָאנ טינ רעבָא .םייס םוצ ןלַאװ ןופ
 יד ןשיװצ וליפא תודחַא ןייק ןשרעה טינ טגעלפ "ןלַאװ יד ךָאנ; ךיוא
 םוצ ,ןרָאװעג טלייוװעג ןענעז םייס ןטשרע ןיא .ןטַאטוּפעד-םייס עשידיי
 ןיבוד .ש -- "הדוגא;, רעד ןופ ייווצ .ןטַאטוּפעד עשידיי סקעז ,ליּפשיײב
 רעניײא ;לעזײמ .נ ר"ד -- ?דנוב, ןופ רענייא ;גרעבנעזיוו .ר ןוא
 .מ ברה -- "יחרזמ, ןופ רענייא ;ןָאסרעזַאל .מ .ּפָארּפ -- ?.ס .צ; ןופ
 .ל -- "ןטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ עשידיא, יד ןופ רענייא ןוא ,קָארונ



 דנַאלטעל ןיא עסערפ עשידיי יד

 טינ יז זיא םייס ןיא קָאלב ןשידִיי ןטקינייארַאפ ַא ןפַאש רעבָא .ןַאמשיפ
 .ןעגנולעג טינ

 לָאז סָאװ ,גנוטייצ עכעלגעט  ַא ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ייב ןפַאש
 ןַאגרָא רעשידיײ-שיטַארקָאמעד רעשיאייטרַאּפמוא / רעקיצנייא רעד ןייז

 תמאב ןעוועג זיא -- טרילוטיט ךיז טָאה "קלָאפ סָאד,, יו ,"דנַאלטעל ןופ

 .ןינע רעטכייל ןייק טינ

 דעלטנגייא ןעוועג יז זיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא גנוטייצ יד תעב

 עטשרע סָאד .גנומענרעטנוא עטַאווירּפ ןייק טינ ןוא עכעלטפַאשלעזעג ַא

 םירחוס רעגיר ייווצ עטנַאקַאב יד ןבעגעג ןבָאה גנוטייצ רעד רַאפ טלעג

 זיא עיצקַאדער יד .ףָאה בקעי ןוא רעקעב םהרבא רעלעירטסודניא ןוא

 לאימחרי ןוא ,רָאטקַאדער-טּפיוה סלַא ,ןַאמלעה בקעי ר"ד ןופ ןענַאטשַאב

 -נעטש .רעדילגטימ-עיצקַאדער סלַא שטיוװָאשװָאמ-ץרעג .מ ןוא קיניװ

 ,וויז .ב ר"ד ,תודע םוחנת ,ָאי ליאכימ ןעוועג ןענעז רעטעברַאטימ עקיד

 וצ ןענַאטשעגוצ ןענעז םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא .סעקצַאש-ןיוועל .י

 ,ךַאבצרעה .ש ,ןָאסרעזַאל .מ .ּפָארּפ ,ןידרוג .ז ר"ד ,יַאטיק .מ גנוטייצ רעד

 רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ ןופ ןעז וצ זיא'ס לג .א .א ינמוזַאר קרַאמ ,ןיצקַא .ה

 -רַאפ וצ טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַאטימ יד ןופ ןוא עיצקַאדער

 וצ ןעװעג תמאב הנוװכ יד זיא ,ןעגנוריּפורג ןוא ןעײטרַאּפ ענעדיש

 ןייז לָאז סָאװ ,גנוטייצ עשיאייטרַאּפמוא ןוא עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןפַאש

 .גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש עלַא רַאפ ךעלגנעגוצ

 עכעלרעניא ןכָארבעגסױא ןענעז געט עטשרע יד ןיא ןיוש רעבָא
 רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגעוו עיצקַאדער רעד ןיא םיכוסכס עברַאה
 שדוח ַא ןיא עיצקַאדער יד ץזָאלרַאפ טָאה ןַאמלעה .י ר"ד .גנוטייצ
 טסילַאנרושז רעד ןעמוקַאב טָאה גנוטייצ רעד ןיא הטילש יד ןוא םורַא
 טָאה סע יװ דלַאב ,םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא זיא רעכלעוו ,תודע םוחנת
 ןרָאװעג ,טלעג ןופ רוקמ רעכעלטפַאשלעזעג רעד טּפעשעגסיױא ךיז
 .ז גנוטייצ רעד ןופ רָאטַארטסינימדַא ןוא רעטלַאהכוב ןטימ תופתושב
 .גנוטייצ רעד ןופ סָאבעלַאב-טּפיױה רעד ,רעכַאמרוא
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 ןעוועג זיא ,רחוס-האובת רעקסניוװד ַא ןופ ןוז ַא ,תודע םוחנת
 ןרָאװעג ןסָאלשעגסױא זיא רעכלעוו ,רענָאיצולָאװער ַא טנגוי רעד ןיא
 ּוװ ,םוקינכעטילָאּפ רעגיר ןופ "דנוב , ןיא טייקיטעט רעשיטילָאּפ רַאפ
 םעדכָאנ דלַאב זיא רע .טנעדוטס ַא 1906 רָאי ןיא ןעװעג זיא רע
 םוידוטש ןייז טצעזעגרָאפ טָאה רע ּוװ ,דנַאלשטיײד ןייק ןרָאפעגרעבירַא
 ןעמוקעגקירוצ רע זיא םעדכָאנ .לושכיוה רעשינכעט רענעדזערד רעד ןַיא
 סלַא רעטעּפש טעברַאעג ןוא םוקינכעטילָאּפ םעד טקידנעעג ,עגיר ןייק
 .עיסרעּפ ןיא ןוא עװקסָאמ ןיא רעינישזניא-יוב

 רע .שיסור ןיא ןביוהעגנָא רע טָאה טייקיטעט עשירַארעטיל ןייז
 ןופ סרוקנָאק ןיא גנולייצרעד ַא רַאפ זײרּפ ןטשרע םעד ןעמוקַאב טָאה
 קָאלב רעדנַאסקעלַא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ַאנסעװ, לַאנרושז
 ַא טימ טריטויבעד רע טָאה שידיי ןיא .ווָאליַאמזיא רעדנַאסקעלַא ןוא
 .תובשחמ-לעב ןופ "עמיטש עשידיא, גנוטייצ רעד ןיא ןענָאטעילעפ רָאּפ

 -ָאטעילעפ סלַא טעברַאעג רע טָאה דנַאברַאפנטַאר ןופ ןעמוקקירוצ ןכָאנ
 זיא רע ןענַאװנופ ,?ַאינדָאװעס, גנוטייצ רעגיר רעשיסור רעד ןיא טסינ

 ."קלָאפ סָאד , ןיא רעבירַא

 ,טיײקיטעט ערענָאיצולָאװער עקילָאמַא ןייז ,םירוענ-תאטח ןייז
 סלַא ףורַאב ןייז ףיוא טקוקעג טָאה רע .ןסעגרַאפ ןיטולחל רע טָאה
 ףורַאב ןקידרעירפ ןייז ףיוא טקוקעג טָאה רע יװ טקנוּפ ,טסילַאנרושז
 טריגַאדער ןוא גנולעטשַאב ַא טיול זיוה ַא טיוב רע; .רעינישזניא-יוב סלַא
 ןעהנעט ןגעלפ -- "רעלעטשַאב ןופ גַארטּפױא םעד טיול גנוטיײצ ַא
 ןייטשרַאפ טנעקעג טינ ןוא טעברַאעג םיא טימ ןבָאה עכלעוו ,ןגעלָאק יד

 ןַאמלעה בקעי ר"ד

 ".ס .צ -- ןויצ-:לעוּפ , ןופ גיהנמ
 ןופ רָאטקַאדער

 "עמיטשסקלָאפ עשידיא יד,

 ןייז ןלעטש, טסילַאנרושז רעטבַאגַאב ןוא רעקיעפ ַאזַא ןעק יױזַאיװ
 ןבָאה רעדיו ערעדנַא ."טנעילק ןדעי ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ ןעּפ
 סָאװ גנושיוטנַא רערעטיב רעד טימ םזיניצ ןייז ןרעלקרעד טווּורּפעג
 זיא ןייז טינ לָאז סע יװ .דנַאברַאפנטַאר ןיא טבעלעגרעביא טָאה רע
 ןפורעגסיורַא טָאה ןוא עשילרעטסיוא ןַא ןעוועג גנוניישרעד עקיזָאד יד
 טנָאקעג טינ ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַאטימ ענייז עלַא ייב טייקנדירפוצמוא
 ,עיניל ַא ןָא ,טפעשעג ןטַאווירּפ ַא יװ גנוטייצ ַא טריפ ןעמ ױזַא יװ ןעזוצ
 -- טנייה .טכער -- ןגרָאמ ,קניל --- טנייה .םַארגָארּפ ַא ןָא ,גנוטכיר ַא ןָא
 ןוא תירבע רַאפ -- גָאט ןייא .שיטסילַאיצָאס -- ןגרָאמ ,שיטסינויצ
 -ירפ -- ןגרָאמ ןוא הדוגא -- טנייה .שידִיי רַאפ --- גָאט ןטייווצ ַא
 .שיסרוקיּפַא

 ןביוהעגנָא םיא ןבָאה זייוכעלסיב זַא ,וצרעד טריפרעד טָאה סָאד
 רעצנַאג רעד טָאה 1922 רָאי ןיא ןוא רעטעברַאטימ עטסעב יד ןזָאלרַאפ
 ייווצ יד ןגעק טפעה ַא ןבעגעגסױרַא ןוא טקיירטשרַאפ לַאנָאסרעּפ
 ןבָאה יז .רעכַאמרוא .ז ןוא תודע .ת -- ?קלָאפ סָאד, ןופ רעבעגסױרַא
 -עטיל עקידנגלָאפ ןבָאה 1922 רעבמעווָאנ ןט10 םעד זַא ,ןעוועג עידומ
 -ןב ,ןיצקַא .ה ,טַאטשנזייא .מ ,ווָאמַארבַא .נ : "קלָאפ סָאד; ןזָאלרַאפ ןטַאר
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 .מ ,סונַאי ,ךַאבצרעה .מ ,רמת
 .סעקצַאש-ןיוועל .י

 סָאד , ןופ םיתב-ילעב יד ןקידלושַאב רימ, :טרעלקרעד ןבָאה ייז
 ןיא טרָאװ עשידיי עטקורדעג סָאד טכַאמעג ןבָאה ייז זַא ,"קלָאפ
 ,םזידוגא ..עיצַאלוקעּפס ןוא רחסמ ןופ טקעיבָא ןַא רַאפ דנַאלטעל
 רעכלעוו ןופ --- ,םזיקלָאפ ,םזילַאיצָאס ,םזיטַארקָאמעד-לַאנָאיצַאנ ,םזינויצ
 קלָאפרָאּפ סָאד --- הנויח רעייז ןגיוזעג טינ ןיוש ייז ןבָאה טלעוו-ןעעדיא
 ."חוויר סע טגנערב יצ :זיא רקיע רעד ןעמעוו ייב ,"קלָאפ סָאד, ןופ

 ןוא ינמוזַאר .מ ,יַאטיק .מ ,ןַארַאמ ,ָאי

 6 ,,שח5פסז
 == םבשחי

 ?תועדומ ראפ זיירּפ
 סי תריש;

 היירפ-סטנעמענָאּבַא
 יקדות א 'ר 2: ץניוָארפ ןוא ?:ר :
 | עיגקאדער יד זיא תועדומ יר ןופ סלָאהניא ןראפ ||
 !ךילשראווטנאראפ .סינ וו

 ןדנּוטשכערּפש
 .רעגייזא 6--* ןוס עיקארער רעד ןופ
 רגײזַא ?--! ןופ ךילגעט ןסָא זיא רָאטנָאק

 עיצקחרער ןוא עיצַארטסינימדא ןופ סערדָא
 קאזצא !ס1צ !-פ. 8. 12 זאןז 8

 1844-48ח/ 6 33 ךַאטססָאפ
 ! .גנוטייצ - גאט עשירארעטיל - שיטילאּפ - ישר ביל

 : יא יא
 (ג"פרת רייא; *ט) 1993 לירּפַא ,5 םעד .ךָאװטימ .עגיר ן גנאגרָאי רעטייווצ

 -ַאנרושז ןשידיי ןרַאפ טּפשמ ַא וצ גנוטייצ יד ןפורעג ךיוא ןבָאה ייז
 ,ךיז טײיטשרַאפ ,ןבָאה רעבעגסױרַא יד .עשרַאװ ןיא ןייארַאפ-ןטסיל
 -טימ יד תוחטבה ןבעג טימ טנגונגַאב ךיז ןוא ףור םעד ןעמונעגנָא טינ
 .ןעגנוניימ ערעייז טימ רעמ ןענעכער ךיז ייז ןלעװ אבהל זַא ,רעטעברַא
 ןַא ."קלָאפ סָאד; ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא רעטעברַאטימ יד ןופ לייט ַא
 "געוו רעד, גנוטייצ רעטייווצ רעד וצ ןענַאטשעגוצ זיא לייט רעדנַא
 טָאה ".ס.צ--ןויצ-יריעצ, ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ יד סָאװ
 רעד רעטנוא ,1922 רעבמעטּפעס ןט:17 םעד ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא
 .קיניו לאימחרי ןוא ןַאמלעה .י ר"ד ןופ עיצקַאדער

 צ

 ןיא רעפסָאמטַא יד ןקיניירא וצ טבערטשעג טָאה גנוטייצ עיינ יד
 עטשרע יד ןיא .עיניל ענעטלַאהעגסיוא ןַא ןריפ ןוא ?עסערּפ רעשידיי רעד
 ןגעק ןעגנוקידלושַאב ערעװש טימ סױרַא גנוטייצ עיינ יד זיא ןרעמונ
 טָאה קיניו לאימחרי טסיצילבוּפ רעלופטנַאלַאט רעד ."קלָאפ סָאד;
 ןגעק "סרעדעפ ענעברָאדרַאפ, ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעלטנפערַאפ
 ןוא ןטסילַאנרושז יד ןשיװצ ."קלָאפ סָאד, ןופ טייקטפיוקרַאפ רעד
 גנוטייצ רעיינ רעד וצ ןענַאטשעגוצ ןענעז סָאװ ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג
 .ז ר"ד ,(והילא ןב) יקצַאל פיליפ ,ןָאסרעזַאל .מ .ּפָארּפ ןעוועג ןענעז
 .מ ,לעקניפרָאג יבצ ,ןָאסריאמ .י ,טרָאּפ .י .ה ,שטיװעשַאילע .י ,ןידרוג
 .ערעדנַא ןוא םִיובנעזָאר .י ,קורד .ד ,עבָאב .מ ,ןײטשנטָאש

 תרופ והילא ר"ד

 יד ןבעגסױרַא ןעגנַאגעגוצ יײטרַאּפ .ס .צ יד זיא לָאמסָאד ךיוא רעבָא
 ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,גנוטייצ יד .ןעלטימ-טלעג עקיטיונ יד ןָא גנוטייצ
 ןַײגסױרַא טרעהעגפיוא טָאה 1922 רעבמעטּפעס ןט-17 םעד ןעניישרעד
 רעכלעוו תעב ,עיצַאזינַאגרָאער ַא ךָאנ טשרע .1923 לירּפַא ןט-6 םעד
 רעד ןופ עזַאב עכעלטפַאשלעזעג יד ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא זיא סע
 ענײמעגלַא יד ךיוא ריא וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןענעז סע ןוא גנוטייצ
 -סינויצ רעטנַאקַאב רעד ןענַאטשעג זיא'ס עכלעוו ןופ שארב ,ןטסינויצ
 טיינַאב גנוטַײצ יד זיא ,ןעגניטע רַאזַאל דנַאלטעל ןיא גיהנמ רעשיט
 לירּפַא ןט-17 םעד טָאה ןוא "געוו רעזנוא, ןעמָאנ ןרעטנוא ןרָאװעג
 לָאמסָאד ןענעז גנוטייצ רעד וצ .ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא רעד 2
 ר"ד ,ןָארט .י ,יקסווָאזָאר .מ ,יקצינרָאג .י ,וויז .ב ר"ד ןענַאטשעגוצ
 ןכַאמרַאפ טזומעג ךיז טָאה גנוטייצ עקיזָאדיד ךיוא רעבָא .א.א ,הפי
 .1924 רַאורבעפ ןט-15 םעד ,ןעלטימ ןיא לגנַאמ ןבילוצ
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 ןבילבעג רעדיוו זיא יז .טריפמואירט טָאה *קלָאפ סָאד , גנוטייצ יד
 טצעזעגרָאפ רעדיװ ןוא דנַאלטעל ןיא גנוטייצ עקיצנייא סלַא טייצ עגנַאל ַא
 .ןעגנולדנַאװ עקידנעטש עריא ןוא עיניל-ןגַאזגיז ריא

 ןיא ןזירק עשיטסישידיי ןוא עקניל יד ןבָאה םורַא רָאי ַא ןיא
 רעד ךרוד ןרָאװעג טעדוװירקעג ןיטולחל ןענעז עכלעװ .,דנַאלטעל
 וּורּכ ַא טכַאמעג ,"קלָאפ סָאד; גנוטייצ "רעקידנשרעה, רעקיצנייא
 .רענעיל ןשידיי ןפיוא גנוטייצ רעד ןופ לָאּפָאנָאמ םעד ןכערב וצ
 עכעלגעט ַא ןבעגוצסיורַא 1925 רַאונַאי ןט-20 םעד ןבױהעגנָא ןבָאה יז
 ריא טיול ןעוועג זיא סָאװ ,"סיינ עטצעל, ןעמָאנ ןרעטנוא גנוטייצ
 .גנוטייצ עשיטסישידיי ענעכָארּפשעגסױא ןַא טסייג ריא ןוא טלַאהניא

 עכעלטּפַאשלעזעג יד ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא גנוטייצ יד
 סלַא .קָאשבירג .ל ר"ד ןוא סַאטיװעל .ז ,ןייטשלעקניפ .א טַאקָאװדַא רעוט
 רעביירש רעשידיי רעטנַאקַאב רעד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא רָאטקַאדער
 ןיא טניוװעג טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,שטיװָאנַאמלַאק .ז גָאלָאליפ ןוא
 .ןזעוו-לוש ןשידיי ןופ טיבעג ןפיוא קיטעט ןעוועג זיא ןוא עגיר

 ,דנַאלרוק ,ןעגנידלָאג ןיא רענעריובעג ַא ,שטיוװָאנַאמלַאק גילעז
 ןוא עשיטסיקלָאפ יד ןיא טייקכעלנעזרעּפ ענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא
 ןייז טימ ןפרָאװעג ךיז טָאה רע .דנַאלטעל ןיא ןזיירק עשיטסישידיי
 טָאה ,עיצקַאדער רעד ןיא טעברַא רעד וצ טעּפמיא ןוא ןערב ןצנַאג
 עביל יד; ןַאמָאר סנָאדנָאל קעשזד ןופ ןעגנוצעזרעביא ענייז טקורדעג
 -וָאקַאילָאּפ ןוא ?תוחוכ ענעגרָאברַאפ , לטיט ןרעטנוא ,"רעצרעה 3 ןופ
 עקיטפעה ַא טריפעג ךיוא טָאה רע ."יבצ יתבש? ןַאמָאר סוועצווָאטיל
 .רעכַאמרוא .ז ןוא תודע םוחנת ןופ גנוטייצ רעד ןגעק קימעלָאּפ

 עשיאיײטרַאּפ-גנע ןוא עשיטַאמגָאד-שיטילָאּפ גנערטש עקיזָאדיד
 -- עיניל ריא טול ןטלַאהעגסיױא ןוא טנעװקעסנָאק םגה -- גנוטייצ
 גנוטייצ יד ."קלָאפ סָאד; רעגיר ןטימ ןרירוקנָאק טנָאקעג טינ טָאה
 םוש ןייק טכַארבעג טינ טָאה ןוא ?טקערָאק גנערטש/ ןעוועג זיא
 םוצ ױזַא .שיערבעה וצ רעדָא םזינויצ םוצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ,תועידי
 ןשיערבעה ןופ גנונעפערעד יד ןגיוושרַאפ ןיטולחל יז טָאה ליּפשיײב



 דנַאלטעל ןיא עסערפ עשידיי יד

 לירּפַא ןט-1 םעד ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא
 טנָאקעג טינ טָאה גנוטייצ ?ענעטלַאהעגסיוא-םערטסקע;  ַאזַא .5
 ןסיורג ַא ןגיוצעגוצ טָאה יז םגה .םלוע-רענעייל םייב רעלוּפָאּפ ןייז
 ליאכימ :ליּפשיײיב םוצ יװ ,"קלָאפ סָאד , ןופ רעטעברַאטימ יד ןופ לייט
 ,ןייטשטנעמיד .נ ,ךַאבצרעה .ש ,ןיצקַא .נ ,םיובנעזָאר .י ,יַאטיק .מ ,ָאי
 יז זיא ,ערעדנַא ןוא שטיווָאקרעּפרעּפ .נ ןייטשלעקניפ .מ ,ןיקטיא .י
 ןענישרעד ןענעז סע יוװ םעדכָאנ ,1925 יַאמ ןט-28 םעד ןרָאװעג ןסָאלשעג
 .ןרעמונ 97 לכה-ךסב

 ןבילבעג זיא ןוא ןוחצנ ַא ןטלַאהעגּפָא רעדיוװ טָאה "קלָאפ סָאד;
 .דנַאלטעל ןיא גנוטייצ עשידיי עקיצניײא יד

 ןוא "געוו רעזנוא -- געוו רעד, ןופ ןווּורּפ ענעגנולעגמוא עדייב
 ןשיטסיצילבוּפ ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,"סיינ עטצעל;
 ןשידיי ןפיוא לָאּפָאנָאמ םעד ןעמונעגּפָא טינ ריא יב ןבָאה ,ָאװינ
 -גענרעד ןוא שזיטסערּפ ריא ןכָארבעגרעטנוא ןבָאה רעבָא ,רענעייל
 רעד ןופ הדירי יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה 1925 ןיא .ףוס ריא טרעט
 סלַא טקיירטשרַאפ רעדיוװ טָאה "קלָאפ סָאד, ןופ לַאנָאסרעּפ רעד .גנוטייצ
 תודע .ּת רעבעגסױרַא יד ןופ היטנ רעקידנעטש רעד ןגעק טסעטָארּפ
 רעדעי ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ גנוטייצ יד ןלעטש וצ רעכַאמרוא .ז ןוא
 המחלמ רעכעלטנפע רעייז טימ ."רעמ טיג סָאװ; גנוטכיר ןוא ַײטרַאּפ
 ןַא רַאפ ףמַאק רעייז טימ ןוא "קלָאפ סָאד, ןופ עיצּפורָאק רעד ןגעק
 טיירגעגוצ ייז ןבָאה ענובירט רעשיאייטרַאּפמוא ןוא רעקיגנעהּפָאמוא
 סָאד, טנשריעג טָאה עכלעוו ,גנוטייצ רעשידיי רעיינ רעד רַאפ געוו עד
 ."ק ָאפ

 .ג

 -ירפ, ןופ רעמונ רעטשרע רעד ןענישרעד זיא 1926 רַאונַאי ןיִא
 ןופ טנרעלעג ןבָאה גנוטייצ רעינ רעד ןּופ רעבעגסױרַא יד .?ןגרָאמ
 ןעוועג זיא גַאלרַאפ-"ןגרָאמירפ, רעד .רעייגרָאפ ערעייז ןופ ןרעלעפ יד
 רעד ןופ רעבעגסױרַא יד ןשיװצ תופתוש ַא טייצ רעטשרע רעד ןיא
 ןיא רעלוּפָאּפ רעייז ןעועג זיא סָאװ ,ַאינדָאװעס, גנוטייצ רעשיסור
 ,םיחוור עסיורג ןגָארטעגנײרַא ןוא טייצ רענעי וצ רעדנעל עשיטלַאב יד
 עכעלטפַאשלעזעג עשידיי יד ןוא ,טייז ןייא ןופ סמַארב ןוא קַאלָאּפ ה"ה יד
 -לעקניפ .מ טַאקָאװדַא ןוא קַאשבירג .ל ר"ד ,יקסניבוד ר"ד םינקסע
 ןבָאה "ַאינדָאװעס, ןופ רעבעגסױרַא יד .טייז רעטייווצ רעד ןופ ןייטש
 ןרעטיירבוצסיוא ידכ גנוטייצ רעד ןופ םיחוור יד טצונעגסיוא טלָאמעד
 ערערעמ ,יירעקורד עיײנ ַא טפיוקעג ןבָאה ייז .גנומענרעטנוא רעייז
 !ביױוהעגנָא ךיוא ןבָאה יז .ןישַאמ-עיצַאטָאר ןזיר ַא ןוא ןּפיטָאניל
 עשיטעל ַא ,"םָארעשטעװיַאינדָאװעס, עבַאגסיוא-טנװַא יד ןבעגוצסיױרַא
 .עשידיי ַא ךיוא ןוא ,גנוטייצ עכעלגעט

 גנוטייצ עשידיי עכעלגעט ַא ןבעגוצסיוױרַא ןווּורּפ עקידרעירפ עלַא
 סָאװ ,םעד בילוצ ,ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,ןרָאװעג לשכנ ןענעז דנַאלטעל ןיא
 עשינכעט עקיטיונ עלַא טיײצ רעד וצ ןרָאװעג טכַאמעג טינ ןענעז סע
 ןרעכיזרַאפ וצ לַאטיּפַאק רעקיטיונ רעד טלעפעג טָאה סע ןוא תונכה
 קידנעייז טינ ,עטעמ רעגנַאל ַא ףיוא גנוטייצ רעד ןופ ץנעטסיזקע יד

 רעבעגסיורַא יד ןופ תושר ןיא .תוסנכה עקידפכית יד ףיוא ןזיװעגנָא
 יד ןופ ענייא ןענַאטשעג זיא "ןגרָאמירפע גנוטייצ רעיײנ רעד ןופ
 ןַא ןוא טַארַאּפַא רעטלושעגסיוא-שינכעט ַא ,ןעיירעקורד עטסנרעדָאמ
 ןופ גַאלרַאפ ןיא ןרָאװעג טלושעגסיוא זיא סָאװ ,עיצַארטסינימדַא
 ןופ טפַאשנַאמ ַא ןוא טלעפעג טינ טָאה טלעג ךיוא ..?ַאינדָאװעס;
 סָאד, ןזָאלרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאנרושז עשידיי עטרַיציפילַאװק
 .ףור ןדעי ףיוא טיירג ןענַאטשעג זיא ?קלָאפ

 סָאװ ,םעד בילוצ ןלַאפעגכרוד ךיוא ןענעז ןוװּורּפ עקידרעירפ יד
 -טעל ןופ ןעמַאר עטצענערגַאב יד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג טלַא ןענעז יז

 קינװ לאימחרי
 ןעגנוטייצ יד ןופ רָאטקַאדער
 "געוו רעזנוא , ןוא "געוו רעד,

 עגרַאק ,טנָאמרעד ןיוש יוװ ,טלייצעג טָאה סָאװ ,בושי ןשידיי ןשידנַאל
 .ןעמַאר ןיא גנוטייצ ַא ןעיוב ןווּורּפ וצ טָאטשנַא ,ןדיי טנזיוט טרעדנוה
 עשיטלַאב יד ןיא םיבושי עשידיי יירד עלַא ןעמענמורַא ןלָאז סָאװ
 רעדנעל עטנָאמרעדנביױא יד ןיא .דנַאלטסע ןוא דנַאלטעל ,עטיל :רעדנעל
 150 -- עטיל ןיא .ןדיי ןָאילימ לטרעפ ַא בורק תונכשב טבעלעג ןבָאה
 בורק -- דנַאלטסע ןיא :טנזױט 95 בורק -- דנַאלטעל ןיא ;טנזיױט
 ךשמ ןיא טקינייארַאפ ןעװעג ןענעז םיבושי יירד עקיזָאד יד 0
 ןוא עירעּפמיא רעשירַאצ רעשיסור רעד ןופ ןעמַאר ןיא ןרָאי עגנַאל ןופ
 עלַא ןיא ןסערעטניא ןוא ןכירטש עמַאזניימעג ךס ַא טַאהעג ןבָאה
 ,עימָאנָאטױא-רוטלוק ןופ ןסָאנעג ןדיי יד ןבָאה ןקילבוּפער עשיטלַאב יירד
 -לכש רעד .ןקילבוּפער יד ןופ ןרָאיײקינַאה עטשרע יד ןיא תוחפה לכל
 ןייז טעװ תוחוכ עמַאזנימעג טימ רָאנ זַא .ןעוועג בייחמ טָאה רשיה
 .גנוטייצ עשידיי עטוג ַא ןפַאש וצ ךעלגעמ

 ןענעז "ַאינדָאװעס ןופ רעבעגסיורַא ענערַאפרעד ןוא עטינעג יד
 גנוטײײצ יד ןבעגעגסױרַא ןבָאה ייז תעב ,געוװ ןקיזָאד םעד ןעגנַאגעג
 4 ןופ עגַאלייב עקידתופתושב ַא טנַאלּפעג ןבָאה יײז ."ןגרָאמירפ;
 זיא סָאװ ,"עמיטש עשידיא; גנוטייצ-גָאט רעד טַימ ןטייז עכעלרעניא
 ןרָאװעג טריזילַאער זיא ןַאלּפ רעקיזָאד רעד ,תמא .ענווָאק ןיא סױרַא
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 רעצרוק ַא ןיא רָאנ ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא גנוטייצ יד יװ דלַאב טינ
 טָאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ,דוסי רעד ןעוועג זיא רע רעבָא ,םורַא טייצ

 .גנוטייצָאט רעשידיי רערעסערג ַא ןופ ןינב ןדילָאס ַא ןעיוב טנָאקעג

 ,ןעלטימ עלַא ןעמונעגנָא ךיוא ןבָאה "ןגרָאמירפ, ןופ רעבעגסױרַא יד
 ."קלָאפ סָאד , ןופ קיטילָאּפ-"ןגַאזגיז, יד ןרזחרעביא טינ ךיז לָאז סע זַא

 ןופ םינינע עכעלרעניא יד ןיא טשימעג טינ ךיז ןבָאה רעבעגסױרַא יד

 ףיוא העּפשה עקידתודוסי ַא רעבָא טרעכיזרַאפ ךיז ןבָאה ייז ,גנוטייצ רעד

 טריגעליווירּפ טינ לָאז ײטרַאּפ ןייק זַא ,טיהעגּפָא ןוא גנוטייצ א

 י-קרַאטש רעייז ."סעיסעצנָאק, עלעיצעּפס ןופ ןסינעג רעדָא ,ןרעו

 סע סָאװ ,ןרעלעפ-טנורג יד ןופ טיהעגּפָא ייז טָאה שוח רעיא

 -"?לָאב סָאד; טכַאמעג טָאה

 !רנאלשטייר סרעלטיה ּוצ תוכייש א סאה סאוו ץלא סיואטדיימ ןדיא
 יי

 = ראוי
 יח עטיוגעטיא |

 ,לקיטרַא ןשיטַאמַארגָארּפ רעייז ןיא ןיא ןענישרעד

 טרעלקעגפיוא רעבעגסיױרַא יד ןבָאה ,גנוטייצ רעד ןופ רעמונ ןטשרע

 זיא סָאװ

 יז זַא ,טנָאטַאב ןבָאה ייז .גנוטייצ רעינ רעד ןופ סעיניל-טנורג יד
 -לעזעג סָאד ןריזַאב וצ ןבערטש עכלעוו ,ןעגנוגעווַאב טלַא ןציטש ןלעוו
 ןבָאה לארשי-ץרא ךייש סָאװ .תודוסי עוויסערגָארּפ ףיוא ןבעל עכעלטפַאש
 ,טייצ עטסכעה יד ןיוש זיא סע זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא רעבעגסיױרַא יד
 -ײטרַאּפ ןופ דיחיה תושר ןופ סױרַא לָאז לארשי-ץרא ןופ עגַארפ יד זַא
 ידכ .לארשי ללכ ןופ ןינע ןַא ןיא ןרעװ טלדנַאװרַאפ ןוא טייקשיא
 יד ןבָאה ןזיירק עשיטסינויצ-טינ יד ןופ ןגיוא יד ןיא ךיוא ןייז ןה אשונ
 עיצַאמרָאפניא רעסיוא טעװ גנוטייצ עיינ יד זַא ,טנכייצַאב רעבעגסױרַא
 גנוגעוַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ קיטירק עוויטקַא רַאפ טרָא ךיוא ןבעג
 עלַא טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא סלַא ןציטש טעװ ןוא
 וצ ןטקַאפ עקידתושממ ןפַאש וצ זיא עבַאגפיוא רעייז סָאװ ,תולחתה
 יװ ןצַאשּפָא ןלעװ ייז זַא ,טרעכיזרַאפ ןבָאה ייז .לארשי-ץרא ןצעזַאב
 וצ .תולג ןיא ןבעל ןשידיי ןיא ןסעצָארּפ עוויטקורטסנָאק יד קירעהעג
 טליפרעד ןוא טיהעגּפָא ךיוא ןבָאה ייז זַא ,ןרעו טגָאזעג זומ חבש רעייז
 .טריטסיזקע טָאה גנוטייצ יד ןמז-לכ ,תוחטבה עקיזָאד יד

 יד ןבָאה ןרָאװעג טעדנירגעג זיא גנוטייצ יד יוװ םעדכָאנ דלַאב
 טסילַאנרושז ןשידיי ןטנַאקַאב םעד ןלױּפ ןופ ןדַאלעגנייא רעבעגסיױרַא
 ענייז טיול ,זיא רעכלעוו ,יקצינּפוטס .י .ש טסיצילבוּפ ןלופטנַאלַאט ןוא
 רעוויטיזָאּפ ַא טימ רעבָא ,טסיקלָאפ ַא טלָאמעד ןעוועג ןעגנואיושנָא

 תרופ והילא ר"ד

 ,קַאמשעג ןיא טיהעגּפָא רעיײז ןעוועג זיא רע .לארשי-ץרא וצ גנולעטש

 ,קיטע רעשיטסילַאנרושז ןוא רעשירַארעטיל ףיוא קראטש ןעוועג דיפקמ
 ןַײז ןגעק ןעװעג זיא סָאװ ,סנױזַא סָאװטע ןבירשעג טינ לָאמנײק
 עלַא ףיוא טעמכ ןבירשעג ןוא רַאבטכורפ רעייז ןעוועג ,גנוגייצרעביא
 עג ךיוא טָאה ןוא רע 5 ַא ךעלטנגייא רע זיא ןעוועג .סעמעט

 עג ךיוא ןוא ןורכז ןדנצנעלג ַא טַאהעג טָאה .ןלייצרעד וצ סָאװ
 הע

 ו

 ה ַא
 עג ךס ַא ןעזעג ךס ַא אט לורא ךס ַא זיא .ןעקנעדעג וצ סָאװ
 .טנעיילעג ךס ַא ןוא

 רעכלעוו ,לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער םיב טבילַאב ןעװעג זיא רע
 .עגיר ןזָאלרַאפ טָאה רע יװ םעדכָאנ גנַאלנרָאי ךיוא ,ןלייצרעד טגעלפ
 ןיא ןביירש ןענעק טגעלפ רע .טייקרַאבטכורפ ןייז ןגעוו תואלפנו םיסנ
 יװ ,סעמעט-גָאט עקידנפיול ףיוא ןעלקיטרַא ןביז--סקעז גָאט ןייא
 ןוא עשירַארעטיל ףיוא ןעגנולדנַאהּפָא עטסנרע ןוא ערעסערג ךיוא
 .סעמעט עשיטסיצילבוּכ

 עירעס יד רענעײל יד ןופ ןורכז ןיא ןבילבעג זיא סרעדנוזַאב
 -ןטנַארגימע ןוא -ןטנעדוטס יד ןופ תונורכז -- "רעמיורט ןוא רעריפ;,
 ןשטנעמ ,ןטייצ, עירעס יד ךיוא יו ,דנַאלשטייד ןוא ץייווש ןיא סעינָאלַאק
 ןוא גָארּפ ןיא ןבעל-ןטנעדוטס ןופ ןעגנורעדליש -- ?ןטלַאטשעג ןוא
 ,ליװגנַאז ,לצרעה ןגעוו סעיפַארגָאנָאמ יד :רקיע רעד ןוא ,גרעבלעדייה
 .ערעדנַא ןוא דיורפ ,יקסניטָאבַאשז ,ינוחמש .נ .י ,םעה-דהא

 -ירפע ןיא טעברַא יד ןוא עגיר טַאהעג ביל טָאה יקצינּפוטס .י .ש

 ךיוא ןוא ןגרָאז עלעירעטַאמ ןופ יירפ ןעוועג רע זיא ָאד לייוו ?ןגרָאמ

 -"ןגרָאמירפע יד סָאװ ,ןטײקכעלמעװקַאב עשינכעט יד ןופ ןסָאנעג

 סניטסיפַארגָאנעטס :עיציזָאּפסיד ןייז וצ טלעטשעג ןבָאה רעבעגסױרַא
 םיא ןוא סנייז טרָאװ ןדעי ןריטָאנ ןגעלפ עכלעוו ,?סניטסיּפײט, ןוא
 -- ,ךיז טכוד ןוא ,רָאי ןייא זיולב .?טעברַא רעצרַאװש; רעד ןופ טַײרּפַאב
 ןיא ןיקצינּפוטס ןופ "הלשממ/ יד טרעיודעג טָאה -- רָאי רעגרַאק ַא
 טָאה סָאװ ,השורי ַא טזָאלעגרעביא רעבָא טָאה רע ,"ןגרָאמירפ , רעגיר
 סלַא גנוטייצ רעד ןופ לּפמעטש םעד טגיילעג טָאה רע .ןרָאי טרעיודעג
 .ענערַא עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטסינויצ-ָארּפ רעבָא ,עשיאייטרַאּפמוא

 טַא

 טַא
 טרע

 ּו

 וי

 ּצ

 ןוא יקצינּפוטס .י .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,גנוטליצ עיינ יד
 זיא םיא ןופ לײט רעטסערג רעד סָאװ ,לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער םעד
 ןוא םלוע-רענעייל םייב ןעוועג ןח-אשונ טָאה ,"קלָאפ סָאד, ןופ רעבירַא
 טוורּפעג טָאה עכלעוו ,?קלָאפ סָאד , גנוטייצ רעד ּפַאלק ןרעווש ַא ןבעגעג
 גנוטייצ רעייז ןעװעטַאר וצ ידכ .ץנעטסיזקע ריא רַאפ ןפמעק ץלַא ךָאנ
 ,1926 בײהנָא ,ןסָאלשַאב ,רעכַאמרוא .ז ןוא תודע .ּת ,םיתב-ילעב יד ןבָאה
 םינקסע ןוא ןטסילַאנרושז עטנענימָארּפ יד עיצקַאדער יד ןבעגרעביא
 יז וצ זיא 1926 ץרעמ ןיא .ַאמטכעש .י ןוא ידלָאטרעב-יקצַאל .וװ
 .טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא סע רעבָא .ןַאמלעה .י ר"ד ךיוא ןענַאטשעגוצ
 ןוא קרַאטש ױזַא ןעוועג ןיוש זיא ?ןגרָאמירפ, ןופ ץנערוקנָאק יד
 עיײנ יד וליפא זַא ,ןלַאפעג ױזַא "קלָאפ סָאד, ןופ שזיטסערּפ רעד



 דנַאלטעל ןיא עסערּפ עשידיי יד

 1926 ילוי ןט-6 םעד .ןפלעה טנעקעג טינ ןיוש םיא טָאה עיצקַאדער
 טקינייארַאפ גנוטייצ יד זַא ,העדומ ַא "קלָאפ סָאד , ןיא ןענישרעד זיא
 ןענעז ןַאמלעה .י ר"ד ןוא ידלָאטרעב-יקצַאל .וו .?ןגרָאמירפ, ןטימ ךיז
 טימ ךַאמּפָא ןלעיצעּפס ַא טיול ,"ןגרָאמירּפ, ןופ ןרָאטקַאדער יד ןרָאװעג
 -וצ ךיז טָאה "קלָאפ סָאד, ןוא קַאלָאּפ ןוא סמַארב רעבעגסױרַא יד
 .טכַאמעג

 ןוא תודע .ת ןבָאה םורַא םישדח 3 ןיא .ןיטולחל טינ ךָאנ ,תמא
 לָאמסָאד ,גנוטייצ רעד ןופ ןעניישרעד סָאד טיײנַאב רעדיוו רעכַאמרוא .ז
 ,םייס ןיא טַאטוּפעד רעשיטסידוגַא רעד ."הדוגא, רעד ןופ ןַאגרָא סלַא
 ,גנוטייצ רעד ןופ ץנעטסיזקע יד ןרעכיזרַאפ וצ טגָאזעגוצ טָאה ,ןיבוד .מ
 גנוטייצ יד .גנַאל טרעיודעג טינ טָאה לוגלג רעקיזָאד רעד ךיוא רעבָא
 .ןכַאמוצ טזומעג ךיז טָאה ןוא רָאי לטרעפ'יירד ַא ךָאנ טלגנַארעג ךיז טָאה

 יד ןוא "ןגרָאמירפ, םעד ץזָאלרַאפ יקצינּפוטס טָאה 1926 ףוס
 .ןַאמלעה ר"ד ןוא יקצַאל .וו וצ רעבירַא זיא עיצקַאדער

 ךעלטנגייא ןעוועג ןענעז ןַאמלעה בקעי ןוא ידלָאטרעב-יקצַאל .וו
 ףןרעדנַא םעד רענייא טצנעגרעד רעבָא ךיז ןבָאה ייז .ןטסַארטנָאק ייווצ
 ןַא ,רעטכיד ַא ,טעטסע ןַא ,רעקיטנַאמָאר ַא ןעוועג זיא יקצַאל .װ
 ןבעל ןיא תוריתס יד ןעזעג טָאה יקצַאל .ןתמא עיינ ןופ רעכוז רעקיביײא
 ,דרע ןוא למיה ןשיװצ עזעטניס ַא .ייז ןשיװצ עזעטניס ַא טכוזעג ןוא
 קרעוװ-טּפיוה ןייז טסייה טסיזמוא טינ .עירעטַאמ ןוא טסייג ןשיװצ
 ַא ךעלטנגייא זיא'ס זַא ,ןעניימ ךס ַא ."טסייג-דרע; ,ןעייסע ךוב סָאד
 ןוא טסיײג יװ טקנוּפ .ןצַאזנגעק ןענעז טסייג ןוא דרע :ירתסד יתרת
 ןעלמיה יד ןענעז םיא ייב .יקצַאל ױזַא טינ .ןצַאזנגעק ןענעז עירעטַאמ
 ענעפורעג ױזַא יד ןעניימ סע יװ ,דרע רעד ןופ טייוו ױזַא ןעוועג טינ
 יז -- ןעהנעט רע טגעלפ -- ױזַא רָאנ יז ךיז טכוד סע .ןטסילַאער
 ןרעטנוא ייז ייב טגיל סע סָאװ סָאד רָאנ ןעעז ייז .קיטכיזצרוק ןענעז
 יד טעז רע .רעקיטכיזטייו זיא רעקיטנַאמָאר ןוא רעטכיד רעד .זָאנ
 -- ּפָאק ןפיוא שממ ןגיל יז .טײקרָאלק רעצנַאג רעייז ןיא ןעלמיה
 .טנעה יד טימ ןָא יז ּפַאט ןוא םענ שטָאכ

 ןַא ןעוועג זיא רע .טסורב ןייז ןיא טבעלעג ןבָאה תומשנ ייווצ
 טקַאטנָאק םעד קידנעטש טכוזעג טָאה רעכלעװ ,טסילַאודיװידניא
 ןופ טייוו ןוא ןעײטרַאּפ ןופ רעדנירג ַא ןעוװעג זיא רע .עסַאמ רעד טימ
 ןשיװצ ןעוועג רע זיא עיפַארגָאיב רעשיטילָאּפ ןייז טיול .ןזעװ:-ייטרַאּפ
 ןוא ַײטרַאּפ-".ס .ס, רעד רַאפ ןייטשטנורג םעד טגיילעג ןבָאה עכלעוו ,יד
 רענעפורעג-ױזַא רעד רַאפ רעטעּפש ןוא ,ײטרַאּפ-".ס .י, רעד רַאפ םעדכָאנ
 רעדעי ןופ "ףיוה, םעד טַאהעג טנייפ טָאה רע רעבָא .?ײטרַאּפ-סקלָאפ;
 סע טייג םעד ןא; זַא טסּוװעג טָאה רע סָאװ םעד ץָארט ,יײטרַאּפ
 ןעװַארּפ טנָאקעג טינ רעבָא ,הרות ןגָאז וצ טַאהעג ביל טָאה רע .?טינ
 טלגנירעגמורַא ןייז ןופ "טסנוק, יד ןענַאטשרַאפ טינ ןוא "שיט, ןייק
 ,םידיסח טימ

 עתמא ןייז .וויַאנ סָאװטע ןעוװעג רע זיא ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןיא
 ןעװעג זיא -- טוג רעײז ןענופעג ךיז טָאה רע רעכלעװ ןיא ,טלעוו
 ןעװעג זיא ןוימדה-םלוע ןייז :קידריװקרעמ ןוא .ןוימדה-םלוע רעד

 .טערקנָאק ױזַא ,ךעלדנעטשרַאפ ױזַא ,טלּפענרַאפ-טינ יױזַא ,רָאלק ױזַא

 עקיטרַאנגײא ןַא .ןַאמלעה בקעי ןעוועג זיא םיא ןופ ךופיה רעד
 -ָאּפ ,הלכשה ןוא תודמול טקינייארַאפ ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא רוגיפ
 עשיאייטרַאּפ ,טייקכעלטימעג עשימעהָאב ןוא טנעמַארעּפמעט רעשיטיל
 טנגוי רעד ןיא טנרעלעג טָאה רע .עיצידורע עטיירב ןוא קיטַאמגָאד
 טָאה עכלעוו ,הבישי רעקדָאבָאלס ןיא רקיע רעד ןוא ,תובישי יד ןיא
 רע ןעוו ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא לּפמעטש ַא םיא ףיוא טגיילעג
 ןוא ןרעב ןוא טרופקנַארפ ןופ ןטעטיסרעווינוא יד ןיא טרידוטש טָאה
 .דנַאלשטיײד ןוא ץייווש ןיא סעינָאלָאק-ןטנעדוטס יד ןיא טרעגלַאװעג ךיז
 ךיז טָאה ןוא ײטרַאּפ יד ןבעל ןוא ביל טימ טַאהעג ביל טָאה ןַאמלעה

 טרַאּפ ללה

 "קלָאפ סָאד ,, ןופ דילגטימ-.דער
 יןגרָאמירּפ , ןופ רָאטקַאדער

 ןעוועג זיא רע ּוװ ,"ןויצ-יריעצ---.ס .צ; גנוגעווַאב ןייז ןיא טבעלעגסיוא
 ביל טָאה רע .רעוט רענעבעגעגרעביא ןוא םיגיהנמ יד ןופ רענייא
 דימת טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא ןוא יבר ַא ןופ לָאר יד ןליּפש וצ טַאהעג
 .םידיסח טימ

 טפָא טכוזעג טָאה רעכלעוו ,רעלטסניק ַא ןעוועג זיא יקצַאל בוא
 -לַאער , רענעכָארּפשעגסיױא רעד ןעוועג ןַאמלעה זיא -- תודדובתה יד
 -לעזעג- רעד ןיא רָאנ טוג טליפעג ךיז טָאה רעכלעוו ,"רעקיטילָאּפ
 ןענעק וצ ידכ עזעט-יטנַא יד טַאהעג ביל טָאה יקצַאל ביוא .?טפַאש
 ןופ רעגנעהנָא רעד ןעוװעג ןַאמלעה זיא ,עזעטניס רעד וצ ןייגרעד
 .עזעט-ייטרַאּפ רעד ןופ בור יפ לע ,עזעט רעד

 ,טנענָאּפָא ןייז ןופ טייז עכַאװש יד דימת טכוזעג טָאה ןַאמלעה .י
 ,רענגעק ןייז --- גנוגייצרעביא ןוא גנוניימ ןייז טיול דימת ןעוועג זיא סָאװ
 ןייז ןופ טייז עקרַאטש יד קידנעטש טכוזעג טָאה רע ;יקצַאל ױזַא טינ
 העסעומשטימ ןייז רָאנ ,רענגעק ןייז טינ ןעוועג זיא רעכלעוו ,טנענָאּפָא
 טַאהעג ביל טָאה ןַאמלעה .גָאלַאיד ןייק ןריפ טינ ןעק ןעמ ןכלעוו ןָא
 ןבָאה ןיקצַאל ןופ רענגעק יד .גָאלַאיד םעד יקצַאל -- גָאלָאנָאמ םעד
 יד .קידתילכת טינ ,שיטנַאמָאר וצ ,וויַאנ וצ זיא רע זַא ,טעהנעטעג
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 ,טקַארטסבַא וצ ,טנעװקעסנָאק וצ זיא רע זַא -- ןַאמלעה ןופ רענגעק
 ןוא טלּפענרַאפ, טפָא זיא עיניל-ייטרַאּפ רעד ייב קרַאטש וצ ךיז טלַאה
 .?ןטלַאהעגסיוא ליפוצ

 ,טגָאזעג יװ .,רעבָא ןבָאה "ןגרָאמירפ, ןופ ןרָאטקַאדער עדייב
 ןבירשעג ,וויטקודָארּפ רעייז עדייב .ןרעדנַא םעד רענייא ןעוועג םילשמ
 -- יקצַאל ןוא ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ןוא קיטסיצילבוּפ --- ןַאמלעה ,ךס ַא
 .וװ .ןציטָאנ-רוטלוק ןוא קיטירק ,ןעגנולדנַאהּפָא עשירַארעטיל ,ןעייסע
 רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא יקצַאל
 טלָאמעד ךיוא רע טָאה ןעגנולדנַאװ עלַא ץָארט ןוא "ײטרַאּפ-סקלָאפ,
 ןַא ןעוועג זיא ןַאמלעה .י .לארשי-ץרא וצ גנַאגוצ ןוויטיזָאּפ ַא טַאהעג
 טיהעגּפָא ןבָאה עדייב רעבָא ,"ןויצ-יריעצ-.ס .צ, ןיא ןקסע רעוויטקַא
 טרילומרָאפ זיא יז יװ ,גנוטייצ רעד ןופ "עיניל עקיגנעהּפָאמוא, יד
 יד ןבָאה םעד ץוח .גנודנירג ריא ןופ בייהנָא םייב ךיילג ןרָאװעג
 ץלַא רעביא ?גיוא ןפָא; ןַא דימת טַאהעג ,קַאלָאּפ ןוא סמַארב ,רעבעגסױרַא
 ןורכז ןיא קידנעטש קידנבָאה ,עיצקַאדער רעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ
 ."קלָאפ סָאד, ןופ ףוס ןרעטיב םעד

 ןענעז ייז סָאװ ,הלעמ יד טַאהעג ךיוא ןבָאה ןרָאטקַאדער עדייב
 -סטעברַא עכעלרעניא יד ןיא ליפוצ ןשימוצניירַא ךיז טוהל ןעוועג טינ
 ,יַאטיק .י .מ ,רַאטערקעס-עיצקַאדער רעד .עיצקַאדער רעד ןופ םינינע
 רעד ןיא טעברַא עשינכעט יד טנעה ענייז ןיא טרירטנעצנָאק טָאה
 -נרָאי טעברַאעג טָאה רעכלעוו ,לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער רעד .עיצקַאדער
 יד םַאזניימעג טריפעג ןוא "קלָאפ סָאד, ןיא וויטקעלָאק ןייא ןיא גנַאל
 ןדירפוצ ןעוועג לָאמסָאד זיא ,רעבעגסױרַא עקידרעירפ יד ןגעק המחלמ
 טָאה ןוא ?ןגרָאמירפ/, ןיא ןעגנוגנידַאב עטוג-קיסעמשינטלעהרַאפ יד ןופ
 רעבעגסיױרַא עיינ יד ןופ גנואיצַאב עלַארעביל יד ןצַאשוצּפָא ןענַאטשרַאפ
 ןטיהּפָא רַאפרעד טימַאב ךיז ןוא רעטעברַאטימ יד וצ גנוטייצ רעד ןופ
 ."עינילק יד ןטייקכעלגעמ עלַא טימ

 עיצקַאדער רעד טימ תונכש יד ,ןעגנוגנידַאב עטוג-שינכעט יד
 ללש רעד ,גנוטייצ רעד ןופ טַאמרָאפ רעסיורג רעד .,"ַאינדָאװעס;
 ןסילפ ןגעלפ סע סָאװ ,ןלַאירעטַאמ-סגנוטייצ ןוא סעמַארגעלעט ןופ
 -גָאט 4 ןבעגעגסיורא טָאה רעכלעוו ,גַאלרַאפ ןופ ןינב ןיא גָאט ןדעי
 סָאד ,סעגַאלײב עטרירטסוליא ךיוא יו ,ןכַארּפש 3 ןיא ןעגנוטייצ
 עשידיי עכלעוו וצ ,עפש ןוא החוור ןופ גנומיטש ַא ןפַאשעג טָאה ץלַא
 עקיזָאד יד ןוא .טניוװעג ןעוועג טינ ןענעז עגיר ןיא ןטסילַאנרושז
 -ַאב עלַאיגעלָאק וצ טריפעג ןוא ןעוועג עיּפשמ ךיוא טָאה גנומיטש
 .רעטעברַאטימ יד ןשיװצ ןעגנואיצ

* 

 ןעוועג טינ זיא רע רעבָא .סעיטַאּפמיס עקניל טַאהעג טָאה יַאטיק

 ןפָא ןַא טַאהעג טָאה רע .ײטרַאּפ םוש ןייק ןופ הטוש דיסח ןייק

 עגנוי יד ןיא .קיטַאמגָאד רעדעי ןופ ןרעלעפ יד ןעזעגנייא ןוא גיוא

 טָאה רע .טלעוו רעטייו רעד ןיא ןבירטעג ורמוא רעד םיא טָאה ןרָאי

 .דנַאלסור ןופ טעטש ערעדנַא יד ןוא עגיר ןשיוצ טרעדנַאװעג דימת

 תרופ והילא רײד

 טלגָאװרַאפ רע זיא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 יד ייב רעַײגנַײרַא רעקידנעטש ַא ןעוועג .סעדָא ןוא וועיק ןייק ןרָאװעג
 ורּפָא ןַא קידנעטש טכוזעג .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ םילודג
 -ףוס ןענופעג ַײז ןוא ןעגנורעדנַאװ ענייז ןופ גנורעטכיילרעד ַא ןוא
 טָאה .המחלמ רעד ךָאנ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןיהּוװ ,עגיר ןיא ףוס-לכ
 ןשידיי ןופ -- עקידתוצראה-םע סָאװטע ןוא עקיטסול יד טַאהעג ביל
 רעטריז:ליוויצכיוה, ןייז ףיוא ץלָאטש ןעוועג זיא רע .עגיר --- טקנוּפדנַאטש
 טימ/ ,ןגָאז טגעלפ רע יװ -- ?עגיר רעשיאעּפָאריײא-ברעמ טעמכ ןוא
 ."רעזייה-עפַאק רעניוו טכע עריא

 רעקידלוכי-לכ ַא ןעוועג רע זיא קינכעט רעשיטסילַאנרושז רעד ןיא
 ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ עלַא ןיא טעמכ טעברַאעגטימ טָאה רע .רעטסיימ
 -לעב ןופ "עמיטש עשידיא יד, ןופ קידנביױהנָא .עגיר ןיא סױרַא
 "קלָאפ סָאד, ןיא טעברַאעגטימ טָאה רע .?ןגרָאמירפ; ןזיב -- תובשחמ
 "געוו רעזנואק ןוא ?געוו, ןופ רָאטקַאדער רעשינכעט ןעוועג זיא ןוא
 רעדיל טימ טקידניזעג רע טָאה טנגוי רעד ןיא ."סיינ עטצעל; ןופ ךיוא יו
 ןבילבעג ןוא םעד ןופ טרינגיזער ךיג רעבָא טָאה ,ןעגנולייצרעד ןוא
 ןפיולטנַא רע טגעלפ גנושיוטנַא ןופ טנעמָאמ ןיא .קיטסילַאנרושז ייב
 רעד ןיא "טנַאה עכעלצונ; ַא ןעוועג .ןעגנולדנַאהּפָא עשירַארעטיל וצ
 -יטס ,ןצעזרעביא ;ןגייוצ עשיטסילַאנרושז עלַא טנעקעג ;עיצקַאדער
 ."ןביירש ךיוא. --- ףרַאד ןעמ זַא ןוא ןביירשוצ ,ןצריק ,ןדיינש ,ןריזיל

 דימת ןוא לַאיגעלָאק רעיײז ןעוועג .טַאהעג ביל םיא ןבָאה עלַא
 ,טרעגנוהעג ,טנגוי רעד ןיא ןטילעגנָא ליפ ךיז טָאה רע .ןפלעה וצ טיירג
 ברקמ ןענַאטשרַאפ רַאפרעד ןוא החונמ לקיטש ַא וצ ןעמוקעג זיא רע זיב
 -עימעהָאב ַא עבטב ןעוועג זיא רע .הרצ-תע ןַא ןיא עגעלָאק ַא ןייז וצ
 טָאה רע .טעברַא רעד ןיא טנַאדעּפ ןוא טיהעגּפָא רעייז רעבָא ,שטנעמ
 רעבָא ,רעזיײה-עפַאק יד ןיא קידנעטש טיײצ עיירפ ןייז טכַארברַאפ
 רעד טימ שינָאפעלעט טקַאטנָאק ןיא טרָאד ןופ ןענַאטשעג דימת
 ,גנוטייצ רעד ןופ ךוותה-דומע רעשינכעט רעד ןעוועג זיא רע .עיצקַאדער
 ףיוא ןַארַאפ זיא סע זַא ,טסּיװעג ןבָאה רעבעגסױרַא ןוא ןגעלָאק יד ןוא
 .ןזָאלרַאפ וצ ךיז ןעמעוו

 טָאה "ןגרָאמירּפ, רעגיר ןיא טרָא ןקידובכב ןוא ןקיטרַאנגײא ןַא
 ןעועג זיא רע .(הפי םהרבא ןופ םינָאדװעסּפ) ָאי ליאכימ ןעמונרַאפ
 רעלָאמ ַא :עימעהָאב רעגיר רעד ןיא גנוניישרעד עקידריװקרעמ ַא
 טסירוטַאקירַאק ,טסיאייסע ןוא רָאטַארָאקעד-רעטַאעט .טסילַאנרושז ןוא
 םיוא רקיע רעד ,שידיי ןוא שיסור ןיא ןבירשעג .טסירטעלעב ןוא
 -ַארגָאנָאמ טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה .ײרעלָאמ ןוא רעטַאעט ןופ טיבעג
 ַא ךיוא םרָאפכוב ןיא ןוא רעלטסניק עטמירַאב עשידיי ןגעװ סעיפ
 .ןַאטיוװעל קחצי ןגעוו עיפַארגָאנָאמ ערעסערג

 ןטילעגנָא קרַאטש ךיז ָאי ליאכימ ךיוא טָאה יַאטיק יװ טקנוּפ
 רָאכ ןיא ןעגנוזעג ךָאנרעד ,רעכַאמ-רעגייז ַא ןעװעג :טנגוי רעד ןיא
 עּפורט-רעבָאהביל ַא וצ ןענַאטשעגוצ רעטעּפש ןוא יקסווָאזָאר ןזח ןופ
 טרעדנַאװעג ןוא רַאוטרעּפער ןשידיי ןטלַא םעד טליּפשעג טָאה סָאװ
 ןביהעגנָא טָאה רע .עילַאגטַאל ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעביא



 דנַאלטעל ןיא עסערּפ עשידיי יד

 רעטַאעט וצ ןפרָאװעג ךיז רע טָאה ײרעלָאמ ןופ .טנגוי רעד ןיא ךָאנ ןלָאמ
 רע טָאה טיײקיטעט עשירַארעטיל ןייז .יירעביירש וצ םעדכָאנ ןוא
 .גנוטייצ רעשיסור רעגיר ַא ןיא גנולייצרעד ַא טימ ןביוהעגנָא

 טסייג רעקיאורמוא ןַא ןעוועג ָאי ליאכימ זיא יַאטיק וצ ץַאזנגעק ןיא
 רע יװ ,"רעכַאלפרַאפ ןוא רעברַאדרַאפ עלַא ןגעק, טפמעקעג טָאה ןוא
 ןוא רעדעפ עפרַאש ַא טַאהעג טָאה .ןקירדוצסיוא ןייז גהונ ךיז טגעלפ
 ַא ןעװעג זיא .רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןרַאפ המחלמ ַא טריפעג
 ןעגנוטכיר יד ןגעק םענייז ףמַאק ןיא ןוא טנעמַארעּפמעט רעקידעכָאק
 זיא רעכלעוװ ,עגיר ןיא רעטַאעט ןשידיי ןיא טשרעהעג ןבָאה סָאװ
 טינ רע טָאה --- גנוריגער רעד ךרוד גנַאלנרָאי ןרָאװעג ןטלַאהעגסיוא
 טנַאלַאט ןוא עיגרענע טימ טלדורּפשעג טָאה רע .ןצענערג ןייק טנעקעג
 ךיז טָאה .טיבעג ןכעלטפַאשלעזעג ןפיוא ךיוא קיטעט ןעוועג זיא ןוא
 -יצרַאהנּפָא ןוא טײקינילדָארג ןייז טימ םיאנוש קינייו טינ טפַאשרַאפ
 לייוו ,רענעייל יד ייב רעלוּפָאּפ ןוא טבילַאב ןעוועג רעבָא זיא -- טַײק
 .קילײװגנַאל ןוא קיסעמנָאלבַאש ןעװעג טינ לָאמנייק זיא רע

 צ

 רעשיטסירטעלעב טימ ,רעבײרש-שזַאטרָאּפער רעטריטנַאלַאט ַא
 עשירעביירש ןייז ןביוהעגנָא טָאה רע .ינמוזַאר קרַאמ ןעוועג זיא ,גנוגיינ
 ןייז ןופ העּפשה רעד רעטנוא .ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל טימ ערעירַאק
 ןענָאטעילעפ ןביירש טוװרּפעג רע טָאה ,יַאטיק .מ ,דניקרעטסעווש
 טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ יַאטיק סָאװ ןלַאנרושז עשיטסירָאמוה יד ןיא
 רַאטערקעס-עיצקַאדער ךיוא טייצ עסיוועג ַא ןעוועג .עגיר ןיא ןבעגסיורַא
 .קינכעט עשיטסילַאנרושז יד טרָאד טנרעלעג ןוא "קלָאפ סָאד, ןופ
 -טכורפ ןוא עטסוװיטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא "ןגרָאמירפ, ןיא
 ,ןעגנולייצרעד טכעלטנפערַאפ טרָאד טָאה רע .רעטעברַאטימ עטסרַאב
 -ער רקיע רעד ןוא סעיזנעצער ,ןטכיזרעביא עשיטילָאּפ ,ןענָאטעילעפ
 -ײרשַאב-עזייר טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה סרעדנוזַאב .ןשזַאטרָאּפ
 ןשיטעיווָאס ןטימ עזייר ןייז ןגעוו שזַאטרָאּפער רעטשרע רעד .ןעגנוב
 -סולָאּפ םענעריולרַאפ ןכָאנ ןעגנוכוז ענייז תעב ?ןיסַארק, רעטלַאּפש-זיײא
 טָאה רע .טעטירַאלוּפָאּפ טפַאשרַאפ םיא טָאה ,ןעסדנומַא דלַאָאר רעשרָאפ
 יר ַא טקישעג טָאה ןוא רעטלַאּפשיזײא םעד ףיוא געט 6 טכַארברַאפ
 -סגנוטער רעד ןופ ןעגנורעדליש ןוא ןעגנוביײרשַאב-רוטַאנ עשירעטכיד
 ,גנונַאּפש ןיא טלעוו יד ןטלַאהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,עיצקַא

 רעשיטסינויצ-ילעוּפ רעד ןיא וװיטקַא ןעוועג רע זיא טנגוי רעד ןיא
 ײטרַאּפ רעד ןופ טרעטייוורעד ךיז רע טָאה רעטעּפש .עגיר ןיא גנוגעווַאב
 ןבירשעג ןוא טמיטשעג שיטסילַאנָאיצַאנ ,טנייש רימ יװ ,ןרָאװעג זיא ןוא
 ןעװעג .טסיײג ןשיטסילַאנָאיצַאנ קרַאטש ַא ןיא ןענַאמָאר עשירָאטסיה
 ,"סטרעוורָאפ, רעקרָאל-וינ ןופ רעטעברַאטימ ַא ךיוא טיײצ עצרוק ַא
 .דנַאלטעל ןשידִיי ןיא ןבעל ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק טקורדעג טָאה רע ּוװ

 צ

 ךיוא טָאה ?ןגרָאמירפ, עיצקַאדער רעד ןיא טרָא לַארטנעצ ַא
 עלַא טעמכ טכַאמעגכרוד טָאה רע .שטיװָאשוָאמ-ץרעג .מ ןעמונרַאפ
 טעמכ טעברַאעגטַימ ,דנַאלטעל ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ םילוגלג

 ענייז ."ןגרָאמירּפ, ןזיב "תמא ןטיור, ןופ קידנבױהנָא ,ןעגנוטייצ עלַא ןיא
 ןסיורג ןטשרע םעד תעב זַא ,ןסעגרַאפ טינ לָאמניײק םיא ןבָאה ןגעלָאק
 ,רעבעגסורַא יד ןגעק "קלָאפ סָאד, ןופ רעטעברַאטימ עלַא ןופ קיירטש
 רעכלעוו ,רעקיצנייא רעד ןעוועג רע זיא ,רעכַאמרוא .ז ןוא תודע .ת
 טימ ןעמַאזוצ ןבעגעגסיורַא טָאה ןוא קיירטש םוצ ןענַאטשעגוצ טינ זיא
 ןיא ,קיירטש ןטיײװצ םעד תעב רעבָא .גנוטייצ יד םיתב-ילעב יד
 גנוטייצ יד טזָאלרַאפ ןבָאה רעטעברַאטימ עלַא ןעוו ,1925 רעבמעצעד
 .וויטקעלָאק ןטימ ןעגנַאגעג רע זיא -- ?ןגרָאמירפ, םוצ ןענַאטשעגוצ ןוא

 ידלַאטרעב-יקצאל .וו

 ,גיהנמ רעשיטילַאּפ ןוא טסילַאנרושז

 "ןגרָאמירפ,, ןופ רָאטקַאדערטימ

 זיא חוכ-טּפיוה ןייז רעבָא ,ןציטָאנ עצרוק ןוא ןענַאטעילעפ ןבירשעג טָאה
 -שידיי ןייז .גנוטיײצ רעד ןופ טעברַא רעשינכעט רעד ןיא ןענַאטשַאב
 רע רעכלעוו ןגעוו ,הבישי רעקדָאבָאלס רעד ןיא ןעמוקַאב רע טָאה ןסיוו
 ךיוא טָאה רע ."סעקינרסומ יד, תונורכז ךוב ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה
 ."דנַאלטעל ןיא עסערּפ עשידיי רָאי 25, :טכיזרעביא ןַא טכעלטנפערַאפ

 צ

 ןיצקַא ץרעה ןענָאמרעד וצ ןענעז רעטעברַאטימ ערעדנַא יד ןופ
 יי ,ציקס עשיטסירָאמוה ןוא ןענָאטעילעפ ןביירש טגעלפ רעכלעוו
 רעכלעוו ,קסניווד ןיא רעוט רעשידנוב רעטנַאקַאב רעד ,סעקצַאש-ןיוועל
 ןוא ךַאבצרעה .נ ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןבעל ןגעוו ןביירש טגעלפ
 ןעוװעג זיא סָאװ ,טײז עטשרע יד ןריגַאדער ןגעלפ עכלעוו ,רעש .ה
 יד ןגעו תועידי ןוא טלעװ רעד ןופ סעמַארגעלעט טימ ךייר דימּת
 .דנַאל ןיא ןשינעעשעג-גָאט עטסקיטכיוו

 (ת
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 ןכייר ,קינכעט רעדנצנעלג ,םרָאפ רעכעלרעסיוא רענייש ןייז טימ
 ןטנעדנָאּפסערָאק ענעגייא ןופ עפש ,לַאירעטַאמ ןקיטרַאנדישרַאפ ןֹוא
 יד ןוא יורטוצ םעד ןענּוװעג ?ןגרָאמירפ, רעד טָאה ,דנַאלסיױא ןיא
 ענעפורעג-יוזַא יד ךיוא .דנַאלטעל ןיא רענעייל ןשידיי ןופ עיטַאּפמיס
 טקידירפַאב דימת טינ םגה ,ןעוועג ןח-אשונ טָאה גנוטייצ רעד ןופ עיניל
 ןגעלפ ייז :געווסיוא ןַא ןענופעג רעבָא ןבָאה ייז .ןזיירק עשיאייטרַאּפ יד
 ןצנעגרעד ןגעלפ עכלעוו ,ןענַאגרָא-ײטרַאּפ טייצ וצ טייצ ןופ ןבעגסורַא
 בילוצ ,טגָאזרעד טינ רעדָא ,טלעפרַאפ טָאה "ןגרָאמירּפ, רעד סָאװ סָאד
 ,ליּפשיײב םוצ ,טָאה ױזַא .?טײקשיאייטרַאּפ-רעביא, רעלעיּפיצנירּפ ןייז
 -ײמעגלַא יד ;"ףור רעד , טפירשטייצ ריא ןבעגעגסיױרַא ַײטרַאּפ-.ס .צ יד

 -רעטעברַאא יד -- "דנוב; רעד :?קלָאפ עשידיא סָאד; --- ןטסינויצ ענ
 ןסערגנַאק עשיטסינויצ יד וצ ןלַאװ ברע .רעטייוו ױזַא ןוא ,"עמיטש
 עקיגָאטנײא ןענישרעד ןגעלפ סעיצקַא עלעיצעּפס עכעלנע ררעדָא
 .שינעביולרעד ןייק וליפא טפרַאדעג טינ טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןבַאגסיױא

 ִצ

 רַאפ ןזירק עלַא ךרוד ןרָאװעג טצעשעג זיא "ןגרָאמירפ, רעד
 ןייז טימ טנכערעג ךיז טָאה ןעמ .ןעמעלבָארּפ וצ גנַאגוצ ןדילָאס ןייז
 יד +.ןזיירק-סגנוריגער יד ןיא טפָא רעייז ךיוא קיטירק ןוא גנולעטש
 ןיוש ןבָאה סע ןעוו טייצ ַא ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה גנוטייצ
 עשיטלַאב יירד עלַא ןיא ןטניוװ-טסברַאה עטשרע יד ןזָאלב ןבױהעגנָא
 טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה סע יװ םעדכָאנ דלַאב ,1926 ןיא .ןקילבוּפער
 ןעמוקעגרָאפ עטיל ןיא זיא ,דנַאלשטייד ןיא סיצַאנ יד ןופ העּפשה יד
 םעד טרעטנענרעד ךיוא טָאה עכלעוו ,שינערעקרעביא ערענָאיצקַאער יד
 סערַאמכ ערעווש יד .דנַאלטעל ןיא םישזער ןשיטַארקָאמעד ןופ ףוס
 ןבָאה ,דנַאלשטיײיד ןופ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סַאהנדיי ןקיטפיג ןופ
 ןביוהעגנָא טָאה םזיטימעסיטנַא רעד .דנַאלטעל וצ ךיוא טרעטנענרעד ךיז

 טנערעפער רעלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא גנוריגער רעד ןופ ַארויב-עסערּפ ןיא

 ןדעי ןצעזרעביא טגעלפ רעכלעוו ,ןיירַאמ קחצי ,עסערּפ רעשידיי רעד רַאפ

 .שיטעל ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ ןגוצסיוא גָאט

 תרופ והילא ר"ד

 ַא ןטעל יד .ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא ןבָאה ןרענָאיצקַאער יד .ןעילב
 שמ ןיא ןעװעג זיא סָאװ ,רעטעברַא ןוא םירעוּפ ןופ קלָאפ ןיילק
 -שיטלַאב יד ךרּוד טפַאלקשרַאפ ןוא טקירדרעטנוא רָאי 700 רעביא ןופ
 האנש טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג דימת ןענעז --- ,"ןענָארַאב , עשטייד
 זיא סָאװ ,לזאזעל-ריעש ןרַאפ ןכַאמ טפָא ןגעלפ ייז ןעמעוו ,ןדיי וצ
 .תורצ ערעייז עלַא ןיא קידלוש

 יד טשרעהעג ךָאנ טָאה קילבוּפער רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 ַא ןענעז עיטַארקַאמעד ןוא ןטייהרעדנימ יּפלכ ץנַארעלָאט זַא ,גנוניימ
 ענעטירשעגרָאפ יד ןופ החּפשמ רעד ןיא ןרעװ וצ ןעמונעגפיוא הלוגס
 זיא קילבוּפער רעד ןופ ןרָאיײקינָאה יד ןיא .רעקלעפ עשיאעּפָארײא
 ןבָאה טלָאמעד ךיוא ,רענעגרָאברַאפ ַא ןעוועג םזיטימעסיטנַא רעד
 ןעיצַאב ייז זַא ,ןדיי וצ תונעט טַאהעג םיגיהנמ עלַאנָאיצַאנ עשיטעל יד
 ןטײרּפשרַאפ יז זַא ,ךַארּפש רעשיטעל רעד וצ גנוצעשגנירג טימ ךיז
 עטסקיטכיוװ יד ןעמענרַאפ ייז זַא ,רקיע רעד ןוא ,רוטלוק עשיסור יד
 .הנידמ רענענַאטשטנַא-ינ רעד ןיא סעיציזָאּפ עכעלטּפַאשטריוװ

 -ָאװדַא ,םיריוטקָאד :סעיסעּפָארּפ עיירפ ענעפורעג ױזַא יד ןופ ךיוא
 ,טהנעטעג ןבָאה ןזיירק-ץנעגילעטניא ערעדנא ןוא רעביירש ,רערעל ,ןטַאק
 -ַאב רעניײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 5 םיוק ןפערטַאב עכלעוו ,ןדיי יד זַא
 ךָאילימ 2 עגרַאק ןופ גנורעקלעפַאב ַא ףיוא טנזיוט 95) גנורעקלעפ
 "לז טמוק סע יוװ סעיציזָאּפ עכעלטפַאשטריװ ערעקיטכיוו ןעמענרַאפ
 .ץַאזטנעצָארּפ ןטיול

 טציא ךיז ןבָאה ,תונעט רָאנ ןעוועג סע ןענעז 1926 זיב ביוא רעבָא
 סָאד ןוא םוירעטסינימ-סנַאניפ סָאד .ןדיי ףיוא תוריזג ןטיש ןבױהעגנָא
 ןבעגסיורַאא ןיא ךיז ןשיװצ טרירוקנָאק ןבָאה םוירעטסינימ-ןרעניא
 עשידיי יד ןוא םייס ןיא ןטַאטוּפעד עשידיי יד ."ןדיי ףיוא תוריזג
 ןבָאה ,ןעגנוטייצ יד ךיוא יװ ,ןטעטילַאּפיצינומ יד ןיא ןטנַאטנעזערּפער
 עשידיי יד ןופ טכער יד ףיוא סעקַאטַא עקיזָאד יד ןסיױטשּפָא טווּורּפעג
 ןקידובכב ַא ןעמונרַאפ טָאה ?ןגרָאמירפ, רעד .דנַאלטעל ןיא רעניווונייא
 ערענָאיצקַאער יד ןגעק עויסנעּפָא-רטנָאק רעקיזָאד רעד ןיא טרָא
 ןענעז סע רעבָא .גלָאפרעד טימ דימת טינ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .תוחוכ
 .םיטש ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה רעבָאהטכַאמ יד ןעוו ןלַאפ ןעוועג

 ּצ

 שידיי עקידובכב ַא ןעועג זיא "ןגרָאמירפ, רעד :עמוזער ןיא
 עּפסער סיורג טימ ןגיױצַאב ךיז ןבָאה עלַא רעכלעוו וצ ,ענובירט
 קיברַאפליפ ןוא ןקיטיײזלַא ןַא טכַארבעג טָאה גנוטייצ יד .גנונעקרענָא ןוא

 ד ףיוא ןעגנוריסַאּפ יד טלגיּפשעגּפָא טַאה ,רענעייל ןרַאפ לַאירעטַאמ
 רעד ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו גנולעטשרָאפ ערָאלק ַא ןבעגעג ןוא טלעוו
 -סיוא טָאה "ןגרָאמירפ, רעד זַא ,ןגָאז טינ ןָאק ןעמ .טלעו רעשידיי
 .תוחוכ עשיטסילַאנרושז ןוא עשיטסיצילבוּפ עשידיי עשירפ טעדליבעג
 עשיטס:לַאנרושז יד ןבעגעג רעבָא ןבָאה "ןגרָאמירפ,, ןופ רעבעגסױרַא יד
 ןוא "קלָאפ סָאד, ןיא רעירפ טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה עכלעוו ,תוחוכ
 גנוטייצ יד ."ןגעװַאב וצ יירפ,, ךיז טייקכעלגעמ יד ,ןעגנוטייצ ערעדנַא
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 דנַאלטעל ןיא עסערּפ עשידיי יד

 עקידובכב טלָאצעג ,תוחוכ עשירַארעטיל עטיירב ןגיוצעגוצ טָאה
 ןטשרע םוצ .טניווװעג ןעוועג טינ רעירפ זיא ןעמ עכלעוו וצ ,ןרַארָאנָאה
 ןוא יירפ טליפעג ןטסילַאנרושז עשידיי ךיז ןבָאה דנַאלטעל ןיא לָאמ

 רעייז ףיוא ץלָאטש ןעוועג ןענעז ןוא גנוטייצ רעייז ןיא קיגנעהּפָאמוא

 .ףורַאב

 סָאװ ,עכלעזַא ןעועג עלַא ןענעז ןעגנוטייצ עקידרעירפ יד ביוא

 סָאװ ,גנוטייצ ַא ןעוועג "ןגרָאמירפ, רעד זיא -- רענעיײל םעד ןכוז

 טסנידרַאפ רעד ןעוועג זיא סָאד .רענעייל םעד ךרוד ןרָאװעג טכוזעג זיא

 יןעוועג דיפקמ ןבָאה יז ,תמא .קַאלָאּפ ןוא סמַארב רעבעגסױרַא יד ןופ

 -לעזעג ןטמיטשַאב ַא טימ גנוטייצ ןייק ןייז טינ לָאז "ןגרָאמירפ, רעד זַא

 רעבָא ,גנוטכיר רענעכָארּפשעגסױא ןַא טימ ןוא ףוצרּפ ןכעלטּפַאש

 חילצמ ןוא םַאר ריא ןרעטיירבסיוא טנָאקעג ייז ןבָאה רַאפרעד אקווד
 .גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש עלַא טעמכ ןענידַאב וצ ןעוועג

 .עגיר ןיא ןדיי ןגָאז ןגעלפ ,"ןגרָאמירפ, ןופ ןורסח רעקיצנייא רעד
 ןענופעג ךיז טָאה גנוטייצ יד .?ַאינדָאװעס, רעד טימ תונכש ןייז זיא
 -ןרעצנָאק ןופ ןינב ןיא (עיצַארטסינימדַא יד ייס ןוא עיצקַאדער יד ייס)
 עשטייד ןוא עשיטעל ,עשיסור ַא ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,גַאלרַאפ
 ןפייטש ַא טול טריפעג ץלַא ךיז טָאה ןינב-ןזיר ןקיזָאד ןיא .גנוטייצ
 ,גנוטייצ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןפיוא ןעוועג עיּפשמ ךיוא טָאה סָאד .חסונ
 ןשידיי ןכעלמיטסקלָאפ ןרַאפ "ךעלרינַאמ-ךעלריצ, וצ ןעוועג זיא סָאװ
 ."ךמע; ןופ טייוו-טייוו ןעוועג זיא גנוטייצ יד .רענעייל

 ןעמַאזוצ ,1924 רָאי ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ?ןגרָאמירפ, רעד
 תעב ,ןעגנוטייצ עקיגנעהּפָאמוא ןוא עשיטַארקָאמעד ערעדנַא עלַא טימ
 יד ןיא םעד ןגעוו .סינַאמלוא .ק ןופ שינערעקרעביא רעשיטסישַאפ רעד
 .ןעלטיּפַאק עקידנעמוק
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 עטשרע יד עגיר ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1932 רָאי ןיא
 ןוא רעדנירג רעד ."טסָאּפ-טנוװָא ןעמָאנ ןרעטנוא גנוטייצ-טנוװָא עשידיי
 עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער
 ןרעטנוא ,ענייא :סעגַאלפיוא ייווצ ןיא ןענישרעד זיא גנוטייצ יד .תורוש
 -- עטייווצ ַא ןוא ,טַאלב-טנװָא סלַא ,עגיר ןיא ,"טסָאּפ-טנװָא, ןעמָאנ
 .גנוטייצ-ןגרָאמ סלַא ,"טסָאּפ-ןגרָאמ,, ןעמָאנ ןרעטנוא ,ץניװָארּפ רעד ןיא

 טריגַאדער ןעוועג זיא ,סעיינ עטצעל יד טכַארבעג טָאה גנוטייצ יד
 רעסיורג ַא וצ ןעוועג הכוז דלַאב טָאה ןוא םרָאפ רעכעלמיטסקלָאפ ַא ןיא
 יז .רעטקַארַאכ-"ךמע, םענעכָארּפשעגסױא ריא בילוצ ,טעטירַאלוּפָאּפ
 יד .ץניװָארּפ רעד ןיא ייס ןוא עגיר ןיא ייס טײרּפשרַאפ ןעוועג זיא
 טָאה ןוא גָאטימכָאנ רעגייז ַא ייווצ עגיר ןיא ןעניישרעד טגעלפ גנוטייצ
 טָאה ץניוװָארּפ רעד ןיא .גנוטייצ-ןגרָאמירפ ַא ןופ טפלעה יד טסָאקעג
 .ןעגנוטייצ ערעדנַא עלַא סָאװ טפלעה יד ,גנוטייצ-ןגרָאמ סלַא ,טסָאקעג יז
 טלגיּפשעגּפָא טָאה ,שזַאטרָאּפער ןפיוא טכַא סיורג טגיילעג טָאה גנוטייצ יד
 יז ּוװ ,ץניװָארּפ רעד ןיא ךיוא רָאנ ,עגיר ןיא ןבעל סָאד רָאנ טינ
 ןַא ןיא ןענַאטשעג זיא יז .ןטנעדנַאּפסערָאק עקידנעטש טַאהעג טָאה
 עטנענימָארּפ ערערעמ .ןליוּפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד טימ טקַאטנָאק ןגנע

 ןוא עלרעּפ עשוהי .ב .צ יו ,ןלַיוּפ ןופ ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי
 -ַאב .רעטעברַאטימ עקידנעטש עריא ןעװעג ןענעז יקצינּפוטס .י.ש
 רעטשרע רעד ,יקצינּפוטס .י .ש עגיר ןיא ןעוועג זיא רעלוּפָאּפ סרעדנוז
 יד ?טסָאּפ-טנװָא, ןיא טצעזעגרָאפ טָאה רע ."ןגרָאמירפ; ןופ רָאטקַאדער
 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עטמירַאב ןופ ןטערטרָאּפ ןוא תונורכז סעירעס
 .ןפָארטעג ךיז טָאה רע עכלעוו טימ

 -כיט ַא רעבָא ,רעניילק ַא ןעוועג זיא לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער רעד
 עקידוװעריר ןוא עשיגרענע ,עגנוי ןופ ןענַאטשַאב זיא רע .רעקיט
 'רעירפ ערעייז ןופ ןרָאװעג ןסױטשעגסױרַא ןענעז עכלעוו ,ןטסילַאנרושז

 תרופ והילא ר"ד
 "טסָאּפ-טנװָא , ןופ רָאטקַאדער

 טעברַא רעקיזַאד רעד ןופ רבחמ ןוא

 עשידיי ענעדישרַאפ יד ןיא ןעגנולדנַאװ עטּפָא יד בילוצ סעיציזָאּפ עקיד
 זיא סע רעכלעװ וצ ןרָאװעג טזָאלעגוצ טינ ךָאנ רעדָא ,ןעגנוטייצ
 וצ טייקנבעגעגרעביא ןוא סיילפ סיורג ןזיװעגסױרַא ןבָאה יז .עיציזָאּפ
 .םוצמצב רעייז ןרָאװעג טלָאצַאב ןענעז ייז םגה ,טעברַא רעד

 -קַאדער םעד רעסיוא ,ןענַאטשַאב זיא לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער רעד
 ןַאמרעניײװ רעדנַאסקעלַא ,ןַאמרעסַאװ אבא ,קיניוװ לאימחרי ןופ -- רָאט
 .סָארג ןמלק ןוא

 טָאה ,טסילַאנרושז רענערַאפרעד ַא ןעװעג זיא קיניו לאימחרי
 שידיי .ןעגנוטייצ עשיסור ןיא טעברַא עשיטסילַאנרושז ןייז ןביוהעגנָא
 טָאה רע .ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא טשרע טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה
 ,דנַאלטעל ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ םילוגלג עלַא טעמכ טכַאמעגכרוד
 ."קלָאפ סָאד, זיב "עמיטש-סקלָאפ עשידיא/ סנַאמלעה ןופ קידנביױהנָא
 רעזנוא, ןוא "געוו, ןופ רעדנירגטימ ןוא רָאטקַאדערטימ ןעוועג זיא רע
 יי .ײטרַאּפ-.ס .צ רעד ןופ ןבַאגסיוא עשידָאירעּפ ערעדנַא ןוא ?געוו
 ,גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעגיר רעד ןיא ןַאמטַאר ןעוועג ךיוא זיא קיניװ
 ַא ןיא יז ןגעוו ןבירשעג ןוא םיגיהנמ עשיטעל יד טוג רעייז טנעקעג
 .םרָאפ רעקידנעיצנָא ןוא רעקיטרַאנגײא רעייז
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 יד ןופ רעצעזרעביא רעד טשרעוצ ןעוועג זיא ןַאמרעסַאװ אבא
 -כעט רעטעּפש ןוא ,שיטעל ןיא ןעמוקנָא ןגעלפ עכלעוו ,סעמַארגעלעט
 רקיע רעד רע טָאה ןבירשעג .עיצקַאדער רעד ןופ רַאטערקעס רעשינ
 .םינינע-טסנוק ןיא טנװַאהַאב ןעװעג זיא ןוא סעיזנעצער-רעטַאעט

 רעד ןופ רָאטקַאדער-סעיינ רעד ןעוועג זיא ןַאמרענייוו רעדנַאסקעלַא
 טגעלפ רע .טייז עטשרע יד ןעוועג זיא טעטילַאיצעּפס ןייז .גנוטייצ
 רעד ןופ "לגיּפש ןפיוא , ןגָאז וצ ןבָאה ביל טגעלפ רע יװ ,ןייז דיפקמ
 ןטלעז רע טָאה ןבירשעג .גנוטייצ

 גנודנירג ריא ךָאנ דלַאב גלָאפרעד טַאהעג טָאה גנוטייצ יד תויה
 ןרעצנָאק-"?ַאינדָאװעס, ןופ רעבעגסױרַא יד ,קַאלָאּפ ןוא סמַארב ןבָאה
 סָאװ ,"גָאטַאב, ןעמָאנ ןטימ גנוטיײצ-גָאטימכָאנ ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא
 .עגיר ןיא ?טסָאּפ-טנװָא; יד יו רעירפ העש ַא ןעניישרעד טגעלפ
 -ָאשוָאמ-ץרעג .מ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא "גָאטַאב , ןופ רָאטקַאדער סלַא
 -"ןגרָאמירפ, ןופ לָאּפָאנָאמ םעד ןטלַאהוצנייא ןעגנואימַאב עלַא .שטיוו
 ןכערב וצ ןעגנוגנערטשנָא עלַא ןוא רענעייל !שידיי םעד ףיוא גַאלרַאפ
 ןיא "טסָאּפ-ןגרָאמ, ןוא עגיר ןיא "טסָאּפ-טנװָא; ןופ ץנערוקנָאק יד
 "גָאטַאב, רעד זיא שינכעט .ןעגנולעג טינ ןענעז ,ץניװָארּפ רעד
 עבַאגסוא-ץניווָארּפ יד ןוא ?טסָאּפ-טנװָא, יד רעבָא ,רעסעב ךס ַא ןעוועג
 -סיוא רעייז בילוצ רענעייל םייב ןעוועג ןח-אשונ ןבָאה ?טסָאּפ-ןגרָאמ,
 .רעטקַארַאכ-"ךמע; םענעכָארּפשעג

 כט
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 גלניָאי רזס (וכ אכי) ירעה רנ ,תישמתר ,ׁש"

 יןגראט ,= 8 ג ה ד"ר

 ןופ ץנערוקנָאק ערעוװש יד ןטלַאהסיוא גנוטייצ רעד ןפלָאהעג
 יד ןוא רעקורד יד ,רעצעז יד סָאװ טקַאפ רעד ךיוא טָאה ?גָאטַאב;
 .ויטקעלָאק ןייא ןיא םיפתוש ןעװעג ןענעז רעטעברַאטימ-עיצקַאדער
 ןעוועג םיכסמ ןבָאה ,רעצעז יד רקיע רעד ,רעדילגטימ-וויטקעלָאק יד
 ַא רַאפ ,ןגָאז ןגעלפ ייז יװ ,גנוטייצ רענעגייא רעייז ןיא ןטעברַא וצ
 .ןעגנוטייצ ערעדנַא יד ןופ רעצעז יד ןעמוקַאב ןבָאה סע סָאװ ,ןיול ןבלַאה
 ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ייז לייוו ןָאטעג סָאד ייז ןבָאה טגָאזעג תמא םעד
 ּוװ ,"קלָאפ סָאד , יו םעדכָאנ ,זָאלסטעברַא ןבילבעג ןענעז ייז :הרירב
 םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא טכַאמרַאפ ךיז טָאה ,גנַאלנרָאי טעברַאעג ןבָאה ייז
 "ןגרָאמירפ, ןופ רעבעגסױרַא יד ."ןגרָאמירפ, רעד ןענישרעד זיא'ס יו

 תרופ והילא ר"ד

 -גייא ךיז ןבָאה ייז לייוו ,רעצעז ןייק ןבָאה טפרַאדעג טינ ללכ ןבָאה
 .ןטסיּפיטָאניל רָאנ טכוזעג ןוא ןּפיטָאניל ערערעמ טפַאשעג

 ךיז טָאה גנוטייצ יד ּוװ ,יירעקורד רעד ןופ רעציזַאב רעד ךיוא
 -טימ טָאה רע .וויטקעלָאק םוצ ףתוש ַא ןעוועג זיא ,טפא .ד ,טקורדעג
 טינ ןבָאה םיא .ןעהנעט טגעלפ רע יװ ,גנוטייצ יד "ןּפעלש, ןפלָאהעג
 רעסיוא ,עיצקַאדער רעד ןופ םינינע עכעלרעניא יד טריסערעטניא
 ןופ שזַאריט רעד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןַאמָאר רעד :טיבעג ןייא
 ַא -- :טהנעטעג טָאה רע .ןַאמָאר ןפיוא רָאנ ךיז טלַאה גנוטייצ רעד
 -בענַאּפש רעד זיא רקיע רעד רעבָא -- רעקינייו העידי ַא ,רעמ העידי
 םלוע ַא ןטלַאהעג רע טָאה ןענַאמָאר סעלרעּפ .י ןופ .ןַאמָאר רעקיד
 ןוא ?דנַאלטעל ןופ ןייז ןזומ ןדלעה, יד זַא ,טרעדָאפעג רעבָא ,ואולמו
 עיצקַאדער יד טָאה גנורעדָאפ רעוויטַאמיטלוא ןייז טיול .ןלױּפ ןופ טינ
 ןטעברַארעביא; לָאז סָאװ ןשטנעמ ןלעיצעּפס ַא ןגַארטפיואַאב טזומעג
 ןקיטרָא ןופ טירָאלָאק םעד םיא ןבעג ךיוא ןוא ,"עגיר ףיוא ןַאמָאר םעד
 .שזַאזייּפ

 -ָאק ןיא רעדילגטימ עטקיטכערַאב-לופ ןעוועג ןענעז רעצעז יד
 ףיוא העּפשה ןייק טַאהעג טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןבָאה ייז .וויטקעל
 רעבָא זיא ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא .גנוטייצ רעד ןופ גנוטכיר רעד
 ןוא עיצקַאדער רעד וצ לַאנָאסרעּפ-רעצעז ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעמוקעג
 רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ גיהנמ ןופ גַאלשרָאפ ַא ןבָאה ייז זַא ,ןדלָאמעג
 יז .גנוטייצ יד ןפיוק וצ ,ןַאמּפָאה בקעי ר"ד ,דנַאלטעל ןיא ײטרַאּפ
 סנייא ןרעדָאפ ייז .ויטקעלָאק ןופ רעדילגטימ ןייק ןייז רעמ טינ ןליוו
 םעד טיול ,ןיול ןלופ םעד ןעמעלַא ייז טלָאצ ןעמ רעדָא :עדייב יד ןופ
 -ער יד וצ גנוטייצ יד ןפיוקרַאפ ייז -- רעדָא ,ןייארַאפ ןופ ףירַאט
 .ןטסינָאיזיוװ

 ויטקעלָאק ןיא ןעמיטש טייהרעמ ַא טַאהעג ןבָאה ייז יו תויה
 ןוא ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא ןַאמּפָאה בקעי ר"ד טימ עיצקַאזנַארט יד זיא
 גנוטייל רעד ןופ תושר ןיא 1932 ילוי ןיא רעבירַא זיא גנוטייצ יד
 .ײטרַאּפ רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ

 טזָאלרַאפ ןבָאה קיניױו לאימחרי ןוא תורוש יד ןופ רעביירש רעד
 -רַאטימ לַײט ַא ןוא רעדילגטימ-עיצקַאדער ערעדנַא יד ,עיצקַאדער י
 .ןבילבעג ןענעז רעטעב

 טלָאמעד זיא סָאװ ,ײטרַאּפ רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ גנוטייל יד
 םעד רָאטקַאדער סלַא טמיטשַאב טָאה ,דנַאלטעל ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג
 ןיא טנַאקַאב ןעוװעג זיא רעכלעוו ,קישטנעסיד הירא טסילַאנרושז ןגנוי
 -נָאּפסערָאק-םייס רעקידוועריר ןוא רעטקישעג סלַא ןזיירק-סגנוטייצ יד
 יו ,?קלָאפ סָאד, ןיא טעברַאעג טָאה רע ןעוו טייצ רעד ןופ ךָאנ ,טנעד
 טמיטשַאב זיא רָאטַארטסינימדַא סלַא .ןבַאגסױא ערעדנַא ןיא ךיוא
 -על ןמלז ןטסינָאיזיװער יד ייב ןקסע רעוויטקַא רעגנוי רעד ןרָאװעג
 ןופ ףליהעג סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא גיטפַאהרַאו דוד ,גרעבנעוו
 .ןדייב ייז

 ןייק טלָאמעד זיב טַאהעג טינ טָאה ײטרַאּפ עשיטסינָאיזיװער יד
 "ןגרָאמירּפ, רעד ייס .עגיר ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא לגר-תסירד
 ןענַאטשעג ןענעז "גָאטַאב, רעד וליפא ןוא ?טסָאּפ-טנװָא, יד ייס ןוא



 דנַאלטעל ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןרָאטקַאדער ןופ העּפשה רעד רעטנוא טקערידמוא
 -נביוא יד טָאה לַאפוצ יּפ לע .ײטרַאּפ-".ס .צ, רעד ןופ רעוט עוויטקַא
 -גָאט יירד עלַא יד ןופ שארב זַא ןעװעג הכוז ײטרַאּפ עטנָאמרעד
 ײטרַאּפ יד זיא םעד בילוצ עקַאט .םירבח עריא ןייטש ןלָאז ןעגנוטייצ
 .ײז ןופ ענייא וליפא טציטשעג טינ ןוא סנטייוורעד ןופ ןענַאטשעג
 ןערב ןצנַאג ןטימ ןפרָאװעג ךיז ןבָאה יז :ןטסינָאיזיװער יד ױזַא טינ
 ןיא רעבירַא זיא סָאװ ,גנוטייצ יד ןריזינַאגרָא םייב םזַאיזוטנע ןוא
 -רושז עטסעב יד ןענַאטשעג ןענעז עיציזָאּפסיד רעייז וצ .תושר רעייז
 טימ שארב ,גנוגעװַאב רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ תוחוכ עשיטסילַאנ
 .ןַאמטכעש .י ר"ד ןוא יקסניטָאבַאשז רימידַאלוװ

 ןיא רעוט עויטקַא עריא טריזיליבָאמ ךיוא טָאה גנוגעוװַאב יד

 גרעבניוועל ןמלז

 גנוטייצ רעד ןופ רעטייל
 -- טציא ,?טסָאּפ-טנוװָא,
 "בירעמ , ןופ רעטייל רענײמעגלַא
 ביבא-לת ןיא

 ןריזינַאגרָא וצ ידכ ןוא ,רענעייל ןריברעוו וצ ידכ ,דנַאל ןופ ןטקנוּפ עלַא
 טרָא טיירב ַא ןבעגעג טָאה עיצקַאדער עיינ יד .עיצַארטסינימדַא יד
 ןרעכיירַאב וצ ךיז טימַאב ךיוא רעבָא ,קיטסיצילבוּפ רעשיאייטרַאּפ רעד
 טגָאזעג ףרַאד חבש ריא וצ .גנוטייצ רעד ןופ לייט םענײמעגלַא םעד
 ןכעלמיטסקלָאפ םעד ןטלַאהוצנייא ןענַאטשרַאפ טָאה יז זַא ,רעװ
 ןעלקיטרַא יד ןקורד וצ טצעזעגרָאפ טָאה יז .גנוטייצ רעד ןופ רעטקַארַאכ
 טינ ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַאטימ ערעדנַא ןוא יקצינּפוטס .י.ש ןופ
 עכעלמיטסקלָאפ יד ךיוא יװ ,םזינָאיזיװער םוצ תוכייש םוש ןייק טַאהעג
 יד ייב ןעמונעגנָא רעייז ןעוועג ןענעז עכלעוו ,עלרעּפ .י ןופ ןענַאמָאר
 .רענעייל

 טימ ןעמַאזצ ןרָאװעג ןסָאלשעג גנוטייצ יד זיא 1924 יַאמ ןיא
 .סינַאמלוא .ק ןופ שינערעקרעביא רעד ךָאנ ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד

: 
 ןענעז ,עינָאטסע ןוא דנַאלטעל ,עטיל ,ןקילבוּפער עשיטלַאב יירד עלַא

 רעלעמרָאפ ןופ :געוו ןבלעזמעד ,רעטעּפש רעװו רעירפ רעוװ ,ןעגנַאגעג
 .רוטַאטקיד וצ עיטַארקָאמעד

 -יאעּפָארײא-ברעמ ףיוא עיצַאטנעירָא ןַא טימ ןביוהעגנָא ןבָאה עלַא
 ןבעג ,םישזער ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא ןריפנייא טימ ,עיטַארקָאמעד רעש
 יד ןופ טכער יד ןרעכיזרַאפ ןוא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַא טייהיירפ
 עשירַאטנעמַאלרַאּפ סָאד זיא רָאי קילדנעצ ןייא ןופ ךשמ ןיא .ןטייהרעדנימ
 רעכַאװש ץלַא םישזער רעשיטַארקָאמעד רעד ,רעסַאלב ץלַא ןרָאװעג ןבעל
 זיב ,רעלעמש ןוא רעטצענערגַאב ץלַא ןטייהרעדנימ יד ןופ טכער יד ןוא
 וצ ףוס ַא טכַאמעג ןוא םישזער רעשירָאטַאטקיד רעד ןעמוקעג זיא'ס
 -מעד ןעגנַאגעג זיא עטיל .עיטַארקָאמעד רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עלַא
 .1934 רָאי ןיא טשרע דנַאלטעל .1926 ןיא געוו ןקיזָאד

 קישטנטסיד הירא
 ,"טסָאּפ-טגװַא, ןופ רָאטקַאדער

 "בירעמ , ןופ רָאטקַאדער -- טציא
 ביבא-לת ןיא

 -םירעיוּפ רעוויטַאװרעסנָאק רעד ןופ גיהנמ רעד ,סינַאמלוא לרַאק
 רעשיטעל רעד ןופ רעריפ עטסקיעפ ןוא עטסטלוב יד ןופ רענייא ,ײטרַאּפ
 טָאה רעכלעװ ,"ןרָאי עשיטַארקָאמעד עטוג; עריא ןיא קילבוּפער
 -סטייהרעדנימ טײקיגנעהּפָאמוא רעד ןופ געט-גינָאה יד ןיא טרימַאלקָארּפ
 ןשיטסישַאפ םעד טריפעגכרוד טָאה ,ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא רַאפ טכער
 רעד וצ ךיוא ףוס ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,1924 יַאמ ןט-15 ןופ שטופ
 שינערעקרעביא-סינַאמלוא רעד ךָאנ .עימָאנָאטױא-רוטלוק רעשידיי
 ןרָאװעג ןסָאלשעג ןוא ןעײטרַאּפ עשידיי עלַא ןרָאװעג טרידיווקיל ןענעז
 רעשידיי ַא ףיוא עיסעצנָאק עקיצנייא יד .ןעגנוטייצגָאט עשידיי ירד עלַא
 ,"לארשי תדוגא, ןופ גיהנמ םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא גנוטייצגָאט
 .ןיבוד .מ טַאטוּפעד-םייס ןקירָאיגנַאל םענעזעוועג םעד

 ,דסח םעד רעריפ-הדוגַא םעד טקנעדעג טָאה סינַאמלוא לרַאק
 םייס ןיא ןעמיטש "ןטייצ עשירַאטנעמַאלרַאּפ יד ןיא טגעלפ רע סָאװ
 רעד ןופ גנוריגער ַא לָאמניא טינ טציטשעג ןוא לגילפ ןטכער ןטימ
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 ןטַאטּפעד עשידיי ערעדנַא יד וצ ץַאזנגעק ןיא ,עיצילַאָאק רעטכער
 .ןעגנוריגער עוויסערגָארּפ בור יּפ לע ןציטש ןגעלפ עכלעוו

 עשידיי יד ןשיװצ טלַאטשעג עלעניגירָא ןַא ןעוועג זיא ןיבוד .מ
 רע זיא ףורַאב ןופ .דנַאלטעל ןיא רעוט עכעלטּפַאשלעזעג ןוא ןטַאטוּפעד
 יטּפיוה ןייז זַא ,ןגָאז ןעמ טגעלפ עגיר ןיא רעבָא ,רחוס-ץלָאה ַא ןעוועג
 טגעלפ טפעשעג ןיא ןייג טגעלפ רע רעדייא .לארשי תבהא זיא ףורַאב
 ,טסינומָאק ןשידיי ַא ןעיײרפַאב "סמוירעטסינימ יד ןיא, ןפיול רע
 ןַא רַאפ שינעביולרעד ַא ןעמוקַאבסױרַא ,ןרָאװעג טריטסערַא זיא סָאװ
 ןעמונעגּפָא זיא ?עיסעצנָאק, יד ןעמעוו ייב ,רחוס-סקַאלּפ ןעמערָא
 רעד ןעוועג זיא רע .הבישי ַא רַאפ עלעידיסבוס ַא סעּפע רעדָא ,ןרָאװעג
 טלעטשעגרָאפ טָאה ןוא ןדיי עשיטעל יד ייב גיהנמ רעטסרעלוּפָאּפ
 ַא ןילַא ןלדתש ןשידיי ַא ןופ ּפיט םענעכָארּפשעגסיױא ןַא ךיז טימ
 טָאה .ןיבר רעשטיווַאביל ןופ דיסח רעטנערברַאפ ַא ןוא קינד"בח
 -רעסיוא ןייז קנַאדַא ."הדוגא, ןופ טעברַא רעד ןיא טנַאּפשעגניײא ךיז רע
 ייב ןעמונעגנָא ןעוועג "הדוגא, יד ךיוא זיא טעטירַאלוּפָאּפ רעכעלנייוועג
 קנַאדַא טריפעגכרוד טָאה "הדוגא, יד .ןטכיש-סקלָאפ עשידיי ערעטיירב
 ןרעדנַא םעד ןוא עגיר ןיא םענייא .םייס ןיא ןטַאדנַאמ ייווצ ,ןעניבוד .מ
 .עילַאגטַאל ןיא

 -רַאּפ יד ןיא גנוריגער רעד ייב לוכי-לכ ַא ןעוועג זיא ןיבוד .מ
 ייב "ַאטַארג ַאנָאסרעּפ, ַא ןבילבעג ךיוא זיא ןוא ןטייצ עשירַאטנעמַאל
 ןעמוקַאב טָאה רע .שינערעקרעביא-סינַאמלוא רעד ךָאנ גנוריגער רעד
 דנַאלטעל ןיא גנוטייצ רעשידיי רעקיצנייא רעד ףיוא עיסעצנָאק יד
 .שינערעקרעביאיַאמ רעד ךָאנ

 ןעניישרעד טגעלפ ,"טנייה, ןעמָאנ םעד טַאהעג טָאה גנוטייצ יד
 ןופ ךיוא סָאװטע ןוא סעיינ עקיטרָא ןעגנערב ןוא ,גָאט ַא לָאמ ייווצ
 ,לארשי:ץרא ןיא ןבעל ןופ וליפא ןוא ,דנַאלסױא ןיא ןבעל ןשידיי
 ."הדוגא, ןופ גנואיושנָא רעד וצ "הריתס ןיא ןעוועג טינ ןענעז, יז ביוא

 -טימ עטסטנעָאנ ענייז ןבעגעגרעביא ןיבוד .מ טָאה עיצקַאדער יד
 .ווָאקַאדַאכ .א ןוא גרעבנעטיוו .ש רעטעברַא

 -"הדוגא, יד ןשיװצ רוגיפ עלעניגירָא ןַא ןעוועג זיא גרעבנעטיוו .ש
 רעשידיי רעטרילימיסַא-בלַאה ַא ןופ טמַאטשעג טָאה רע .םינקסע
 טנגוי רעד ןיא ןיוש רעבָא ,עיזַאנמיג עשיסור ַא טכוזַאב ןבָאה ,עילימַאפ
 ןגָאז סע יװ ,"טייקשידיי ןופ ץוצינ, רעד םיא ייב טקעוװרעד ךיז טָאה
 רעשטיווַאבויל ןופ העּפשה רעד רעטנוא עקַאט תועמשמ .סעקינד"בח יד
 עקינייא טניוװעג טרָאד ןוא עגיר ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,ןיבר
 .דנַאלסור ןופ ןפָאלטנַא זיא רע יוװ םעדכָאנ ,רָאי

 ,טַאקָאװדַא ןַא ףורַאב ןופ ןעועג זיא רעכלעוו ,גרעבנעטיוו .ש
 ןוא גנוטייצ ַא טריגַאדער ןעמ ױזַא יװ גנונַא ןייק טַאהעג טינ טָאה
 ,םיברוקמ עגנוי ענייז ןופ טנעה יד ןיא "הלשממ ,, יד ןבעגעגרעביא טָאה
 יד טיהעגּפָא ןוא המר דיב גנוטייצ רעד ןיא טשרעהעג ןבָאה עכלעוו
 גנוטייצ יד טָאה ךעלרעסיוא ."הדוגא, רעד ןופ ןעמַאר ןיא ?תורשכ;
 לייו ,"טסָאּפ-טנװָא, יד יװ ןעזסיוא ןוא טַאמרָאפ ןבלעזמעד טַאהעג
 -ַאב ןוא יײרעקורד רעבלעז רעד ןיא טקורדעג ךיז טָאה גנוטייצ יד
 זיא טלַאהניא רעד רעבָא .רעקינכעט ןוא רעצעז עבלעז יד טקיטפעש

 תרופ והילא ר"ד

 טַאהעג טָאה "טנייה; רעד .רעמערָא ןוא רעסַאלב ַא רעייז ןעוועג
 .ןטסילַאנרושז ןייק טַאהעג טינ טָאה רעבָא ,רענעייל ןפיוא לָאּפָאנָאמ םעד
 עכלעוו ,רעבָאהביל-םינקסע ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג זיא גנוטייצ יד
 +=.גרעבנעטיװ .ש ןופ ןעגנוזייוונָא ןריפסיוא ןגעלפ

 ןשידיי ןיא הפוקת עקיטלָאמעד יד טלגיּפשעגּפָא טָאה "טנייה, רעד
 -טפַאשטריו ןיא הדירי ַא ןופ הפוקת ַא ןעוועג זיא'ס .דנַאלטעל ןיא ןבעל
 ןוא דנַאלטעל ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןשיטילָאּפ ,ןכעל
 .הפוקת רעקיזָאד רעד ןופ לגיּפש ַא ןעוועג זיא -- ?טנייה, רעד

 וצ ןסַאּפוצוצ ךיז ןעגנואימַאב עלַא טכַאמעג טָאה גנוטייצ יד
 ןשידיי םעד ןענַאּפשניײא טווּורּפעג ןוא עיניל רעקידנשרעה רעיינ רעד
 ,רענעייל יד .גלָאפרעד קינייװ רעייז טימ רעבָא ,ןגָאװ ריא ןיא רענעייל

 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןרָאיײקינָאה יד טקנעדעג ןבָאה עכלעוו

 ןופ ןַאגרָא ןסַאלב םוצ ןעניווועגוצ טנָאקעג טינ ךיז ןבָאה ,דנַאלטעל ןיא

 יד סינַאמלוא .ק ןופ דסח ןטימ ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו ,"הדוגא, רעד

 .ןבעל ןשידיי ןפיוא הטילש
 סָאד ןיטולחל טריזילַארַאּפ טָאה שינערעקרעביא-סינַאמלוא יד

 רעווש ןפָארטעג טָאה ןוא דנַאלטעל ןיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עשידיי
 -ירַא ןוא טריטסערַא זיא לייט ַא .ןזיירק עשיטסילַאנרושז עשידיי יד
 ןשיװצ .עוװַאביל ןבענ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג טקישעגרעב
 םיגיהנמ -- קיניוװ לאימחרי ןוא ןָאסרעזַאל .מ .ּפָארּפ ןעוועג ןענעז ייז
 :ייז ןשיװצ .ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא לייט ַא .ןויצ-יריעצ-.ס .ס ןופ
 טריגַאדער טָאה רע ּוװ ,עשרַאװ ןייק ןפָאלטנַא זיא רעכלעוו ,ןַאמלעה .י

 ןעװעג הלוע זיא ידלָאטרעב-יקצַאל .וװ ;"?טרָאװ רעזנוא, גנוטייצ יד

 ןעמונעגפיוא זיא ןוא י"אפמ וצ ןענַאטשעגוצ זיא רע ּוװ ,לארשי-ץרא ןייק

 עכלעוו ,טניירפ ןוא םידימלת עקילָאמַא ענייז ךרוד םערַאװ רעייז ןרָאװעג

 ןייק ןפָאלטנַא זיא יַאטיק .מ :םירוענ-דסח ןייז טקנעדעג םיא ןבָאה
 עשירַארעטיל,א יד טייצ עסיוועג ַא טריגַאדער טָאה רע ּוװ ,עשרַאװ
 טָאה רע ּוװ ,שזדָאל ןייק ןרָאפעגרעבירַא זיא ָאי ליאכימ ;"רעטעלב
 -יצרעד ןוא ןעייסע ןבירשעג ןוא רעלטסניק-רעלָאמ סלַא טעברַאעג
 ןבילבעג רעבָא זיא ןטסילַאנרושז יד ןופ לייט רעטסערג רעד .ןעגנול
 טלָאװעג טינ ךיוא ןוא טנָאקעג טינ ןבָאה ייז לייוו ,זָאלסטעברַא ןעוועג ןוא
 זיב ,רָאי 5 יונעג טריטסיזקע טָאה גנוטייצ יד ."טנייה, ןיא ןטעברַא
 .המחלמ-טלעוו יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס

 ּצ

 יד ךיוא ןבָאה שינערעקרעביא-סינַאמלוא רעד ךָאנ רָאי יירד
 יןגרָאמירפ, ןופ רעבעגסױרַא ענעזעוועג ןוא "ַאינדָאװעס, ןופ רעגעלרַאפ
 יסױרַא שינעביולרעד ַא גנוריגער רעד ןופ ןעמוקַאב ,קַאלָאּפ ןוא סמַארב
 עשידיא; ןעמָאנ ןרעטנוא גנוטײצנכָאװ עשידיי עטרירטסוליא ןַא ןבעגוצ
 ."רעדליב

 ,קישטנעסיד .א גנוטייצ רעד ןיא טעברַאעגטימ טָאה טייצ רעטשרע רעד ןיא
 .לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןוא ןזָאלרַאפ דלַאב רעבָא יז טָאה רעכלעוו



 דנַאלטעל ןיא עסערפ עשידיי יד

 ןיא ןבעל ןשידיי ןופ רעדליב טכַארבעג טָאה גנוטייצנכָאװ יד
 יו ,ןענופעג ךיז ןבָאה ןדיי וו טלעװ רעד ןופ סרעטנעצ עטסערג יד
 רעדליב יד וצ ןטפירשרעטנוא יד .לארשי:ץרא ןיא ןבעל ןופ ךיוא
 יד .שטייד ןוא שיליוּפ ,תירבע ,שידיי ןיא ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז
 טָאה ןוא ינמוזַאר קרַאמ ךרוד ןרָאװעג טריגַאדער זיא גנוטיײצנכָאװ
 -מוא -- רקיע רעד ןוא שיאייטרַאּפמוא גנערטש ןייז וצ טימַאב ךיז
 ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןשזַאטרָאפער טכַארבעג טָאה יז .שיטילָאּפ
 -טסנוק ןוא -רוטלוק עקיטכיװ ןגעוו ךיוא יװ רעדנעל ענעדישרַאפ

 ןבעל ןשידיי םעד ןרָאװעג טעמדיװעג זיא טרָא ליפ .ןעגנוניישרעד

 -רושז ןוא רעביירש לַאנרושז ןיא ןעמונעג לַײטנָא ןבָאה סע .ןליוּפ ןיא

 טַאהעג ךױא טָאה לַאנרושז רעד .רעדנעל ערערעמ ןופ ןטסילַאנ

 ןָארקרעגיצנַאד השמ ,לארשייץרא ןיא טנעדנָאּפסערָאק ןלעיצעּפס ַא

 -ידייטרַאפ ןשידלעה ןופ ןעגנוביירשַאב ןקישוצ טגעלפ רעכלעוו ,(ןור)

 ןיא תובשומ ןוא םיצוביק יד ןיא ןבעל ןופ ןוא בושי ןופ ףמַאק-סגנוק

 ןענישרעד זיא ןָארקרעגיצנַאד השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא .דנַאל

 .ביבא-לת טָאטש רעד טעמדיוועג רעמונ רעלעיצעּפס ַא

 ,לַאנרושז ןופ ןעניישרעד םייב ןעגנוגָאזסיױרָאפ ערעווש יד ץָארט

 יורטוצ ןייק ןבָאה טינ טלעוו רעשידיי רעסיורג רעד ןיא טעװ ןעמ זַא

 טייז ַא ןיא טגיל רעכלעוו ,ץוביק ַא ןופ טמוק סָאװ טַאלבנכָאװ ַא וצ
 "רעדליב עשידיא; יד ןבָאה ,ךַאילש ןשירַארעטיל ןשידיי ןסיורג ַא ןופ
 ןטסערג םעד .שזַאריט ןסיורג ַא וצ ןעוועג הכוז ןוא ןגָאלשעגכרוד ךיז
 ןעוועג ךיוא רעבָא זיא יז .ןליוּפ ןיא טַאהעג גנוטייצנכָאװ יד טָאה שזַאריט
 ןבָאה עכלעוו ,תוצופת יד ןיא ךעלעקניוו עטסטייוו יד ןיא טײרּפשרַאפ

 -ץרא ןיא י"רעדליב עשידיא,, ןופ טנעדנָאּפסערָאק ,(ןָארקרעגיצנַאד) ןור השמ
 דנַאל ןיא ךוזַאב ןייז תעב ןשַא םולש טײלגַאב ,לַארשי

 טקורדעג טָאה לַאנרושז רעד .ןבעל שידיי טימ טקַאטנָאק ַא טכוזעג
 רעבַירש עשידיי עטנענימָארּפ ןופ ןעגנולייצרעד עצרוק ןוא ןלעוװָאנ
 ,ינמוזַאר קרַאמ ןופ םיכשמה ןיא ןַאמָאר ַא ךיוא טייצ עסיוועג ַא ןוא
 "רעדליב עשידיא, יד .לארשי-ץרא וצ קלָאפ ןשידיי ןופ דנובוצ ןגעוו
 לַאנרושז רעד .לארשייץרא ןיא רענעל ךס ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה
 עשידיי עקיצנַײא סָאד רָאי בלַאה ַא ןוא ייווצ ןופ ךשמ ןיא ןעוועג זיא

 ןבעל עשידיי סָאד טלגיּפשעגּפָא טָאה סָאװ ,טַאלבנכָאװ עטרירטסוליא
 ,1939 רעבמעטּפעס ןט-27 םעד .טרָאװ ןיא ךיוא זייוולייט ןוא דליב ןיא
 טַאלבנכָאװ עטרירטסוליא סָאד ךיז טָאה ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ
 ךיז טנגעזעג "רעדליב עשידיא, ןופ רעמונ ןטצעל ןיא .טכַאמעגוצ
 :רעטרעוו עקידנגלָאפ יד טימ רענעייל יד טימ עגיר ןיא עיצקַאדער יד

 דרע רעד ןופ טשיװעגּפָארַא ןבָאה המחלמ רעד ןופ ןעמַאלפ יד,
 ,בושי רעד -- עּפָארײא ןיא בושי ןשידיי ןטסערג ןטימ דנַאל סָאד
 ייב ...לַאנרושז רעזדנוא ןופ רעמענּפָא רעטסערג רעד ןעוועג זיא סָאװ
 בור םעד ןה ןרָאלרַאפ ןבָאה רימ ןעוו ,ןשינעטלעהרַאפ עטנַאּפשעג יד
 רעיוהעגמוא זיא ,ןטנעדנָאּפסערָאק ערעזדנוא ןה ,רענעייל ערעזדנוא ןופ
 ."רעדליב עשידיא, יד ןופ עבַאגסיוא עקידרעטייוו יד ןרָאװעג טרעװשַאב
 םעד ןעגנּוװצעג ןענעז רימ זַא ,סָאמ ַאזַא ןיא ןרָאװעג טרעװשַאב זיא יז
 קיליײװטיײצ ךיז ןענעגעזעג רימ... .ןלעטשוצּפָא קיליײװטיײצ לַאנרושז
 ןטייצ ערעוװש יד ןלעװ ךעלטנּפָאה ,רענעייל ןוא דניירפ ערעזדנוא טימ
 ןוא ,טלעו רעד ףיוא םולש ןעמוק טעװ סע ,ןקידנערַאפ ןכיגניא ךיז
 וצ יינסָאדנופ ידכ ,קירוצ ןעמוק רימ ךיוא ןלעװ םולש ןטימ ןעמַאזוצ
 ןבעוו ןוא ןבייה וצ ןוא ןסערעטניא עשידיי יד ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןייטש
 ."טומ ןוא ןייזטסּוװַאב-טסבלעז ןשידיי

 טגָארט סָאװ .,גנולײצרעד ַא ןַארַאפ זיא רעמונ ןטצעל ןיא
 ךיוא יװ ,?!זַאג !רַאפעג, :תויתוא-הנבל-שודיק טימ טפירשרעביא יד
 ןיא ,"ךשוח; ןעמָאנ ןרעטנוא ןייטשטנעמיד ןמחנ רעטכיד ןופ דיל ַא
 :טגָאזעג טרעוו סע ןכלעוו

 -- רעבירַא ךיז ןסיג סָאװו געט ןַארַאפ

 טולב טימ ןוא רעטייא טימ לופ -- סעילאװכ יוו

 טוט למיה רעד סָאװ ןסיוו טינ רעמ ליו דרע עוו

 - ררע'רד ףיוא טניל למיה ןוא

 !רוביד ןייק ַאטינ זיא'ס ןוא

 ,גנירסעדלַא ןּפַאכרַאפ ליוו ָאטסיפעמ

 גנוצ עזייב טימ ןוא ןדרעוװוש עפראש טימ

 -- - -- תבהלש סואימ ַא -- טכירעג ַא ןכַאמ ןוא

 !שבכ םע באז רנו : טיירש ןוא טפיול היעשי

 - ּפעק ךיז ןענעילַאמס סע
 -- -- = שיילפנשטנעמ טימ טקטמש סע --

 .תיב-ףלא ןופ ןַא טבייה רוטלוק יד ןוא

 נ

 ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןטייהנייא יד ןבָאה 1940 ינוי ןט-21 םעד
 רעד ןענישרעד זַיא ילוי ןט-21 םעד ןוא עגיר ןיא טרישרַאמנײרַא
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 רעד רעטנוא ,"ףמַאק, גנוטייצגָאט רעשידיי רעד ןופ רעמונ רעטשרע
 :(ץַאש .ז הירוא סקַאמ ר"ד ןופ םינָאדװעסּפ) .ןינַא-ץַאש .מ ןופ עיצקַאדער

 ןשידיי ןיא רוגיפ עשילרעטסיוא ןַא ןעוועג זיא ןינַא-ץַאש .מ
 ערערעמ טכַאמעגכרוד טָאה רע .דנַאלטעל ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג
 רע תעב .םזינומָאק ןזיב םזילַאירָאטירעט ןוא ".ס .ס, ןופ םילוגלג
 יד טריזינַאגרָא רע טָאה 1905 רָאי ןיא טנעדוטס ַא ןעװעג ךָאנ זיא
 טעברַאעגטימ טָאה ןוא (.ס.ס) ןטסילַאיצָאס-ןטסינויצ יד ןופ עפורג
 רעד, ,"געו רעינ רעד, -- .ס.ס יד ןופ ןענַאגרָא רענליװ יד ןיא
 ןעמוקַאב 1909 ןיא טָאה רע יװ םעדכָאנ ."טרָאװ סָאד, ןוא ,"געוו
 עיצַאטרעסיד ןייז רַאפ ,טעטיסרעווינוא רענרעב ןופ לטיט-רָאטקָאד םעד

 טָאה רע רעכלעוו ןיא) "טרַאװנגעק רעד ןופ םעלבָארּפ-ןטעטילַאנָאיצַאנ,

 עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד לטיּפַאק ןלעיצעּפס ַא טעמדיוועג
 ןעמַאזוצ רע טָאה ,(טקנוּפדנַאטש ןשיטסילַאירָאטירעט-שיטסילַאיצָאס ןופ
 שידיא סָאד; ןיוװ ןיא 1910 ןיא ןבעגעגסױרַא ידלָאטרעביקצַאל .וו טימ
 ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1912 רָאי ןיא ."דנַאליײרפ
 עגיר ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ייציל ןשידירוי רעווָאדימעד םעד טקידנעעג
 זיא עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ןופ טייצ רעד ןיא .טַאקָאװדַא סלַא
 רע יו םעדכָאנ ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד וצ ןענַאטשעגוצ רע
 ןופ גנוקינייארַאפ רעד ןיא טקילײטַאב ךיז רעירפ םישדח ןביז טָאה
 רעשיטסילַאיצָאס רעשידיא רעטקינייארַאפ , רעד ןיא *.ס .י, טימ *.ס .ס;
 רע ּוװ ,עגיר ןייק טרעקעגקירוצ ךיז 1919 ףוס .?ײטרַאּפ-רעטעברַא
 'טעל יד טריזינַאגרָא ןוא טַאקָאװדַא סלַא גנַאלנרָאי טעברַאעג טָאה
 ,גַאלרַאפ ַא ךיוא יװ ,"םיײה-רעטעברַא; ןוא עגיל-רוטלוק עשידנַאל
 ;(1920) "ןעניגַאב, :רעכיבלמַאז ןבעגעגסױרַא טָאה רע ןכלעװ ןיא
 טריטמַא טָאה רע .ערעדנַא ןוא (1922) "לעווש ןפַא, ,"טעברַא-רוטלוק,
 ןיא עדַאסַאבמַא רעשיטעיווָאס רעד ןופ רעבעגטַאר רעשידירוי סלַא
 רעטגייצרעביא ןַא זיא רע זַא ,עגיר ןיא טסּוװעג ןבָאה עלַא .ןרָאי ןופ ךשמ
 סינַאמלוא ןופ גנוריגער יד וליפא רעבָא ,טסינומָאק רענעבעגעגרעביא ןוא
 ַא ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד בילוצ רשפא .טפדורעג טינ םיא טָאה
 רעד טימ ןטקַאטנָאק עטנעָאנ ענייז בילוצ ךעלגעמ ןוא ,רעדנילב
 .עדַאסַאבמַא רעשיטעיווָאס

 רעקיניזפרַאש ַא ,רענדער רעקידנצנעלג ַא ןעוועג זיא ןינַא-ץַאש .מ
 טַאהעג טָאה עיצקעסוועי יד .רעביירש רעכיירטסייג ןוא טנענָאּפָא
 טינ ןיטולחל ןעוועג ?ףמַאק, רעד זיא רַאפרעד .ןשטנעמ עכלעזַא קיניײיװ
 -סױרַא טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד סָאװ ,"תמא ןטיור, םעד וצ ךעלנע
 טלָאמעד טָאה ײמרַא עטיור יד תעב ,1919 רָאי ןיא עגיר ןיא ןבעגעג
 .דנַאלטעל טצעזַאב

 רעביירש-לקיטרַאטײל רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא ןינַא-ץַאש .מ
 ,רָאי ןגרַאק ןופ ךשמ ןיא טָאה רע .טסילַאנרושז רערַאבטכורפ רעייז ַא ןוא
 רַאפ "ןבירשעגסיוא , ךיז ?ףמַאק, גנוטייצ יד טריגַאדער טָאה רע סָאװ
 טכעלטנפערַאפ טָאה רע ."םוטש; ןעוועג זיא רע סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד
 יד, ןעמָאנ ןרעטנוא ןעלקיטרַא עירעס ערעסערג ַא גנוטייצ רעד ןיא
 רעכלעוו ןיא ,"טלעו רעײנ רעד ןיא טײקכעלטפַאשלעזעג עשידיי
 טימ ,ןעגנוריטַאש ןוא ןעײטרַאּפ עלַא טימ "טנכערעגּפָא / ךיז טָאה רע

 תרופ והילא ר"ד

 רעמערטסקע טימ .תונובשח עשיגָאלָאעדיא עגנַאל טַאהעג טָאה רע עכלעוו
 ףענילַאטס רַאפ ןזניצ עקיטױנ עלַא טלָאצעג רע טָאה טייקמורפ
 ירנַא ןופ עיפַארגָאיב יד ןקורד רע טגעלפ םיכשמה ןיא ןַאמָאר ַא טָאטשנָא
 טנפע םיא טימ סָאװ ,שטנעמ ַא; טפירשוצ רעד טימ ,"ןילַאטס; סיברַאב
 עטכישעג; יד ןעגנוצעזרָאפ ןיא טקורדעג ךיוא טָאה רע ."טלעוו עיינ ַא ךיז
 .?(סרוק רעצרוק) ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשידנַאבנַאפלַא רעד ןופ
 ,קילײװגנַאל ןוא ןקורט ןעװעג טינ גנוטייצ יד זיא םעד ץָארט רעבָא
 .ןענַאגרָא עשיטסינומָאק ערעדנַא יד יװ

 רע .גנוטײצגָאט רעד טימ טנגונגַאב טינ ךיז טָאה ןינַא-ץַאש .מ
 ,"יובפיואק לַאנרושז-שדוח ןשירַארעטיל ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה
 עשידיי עשיטעיווָאס יד טעברַאעגטימ ןבָאה סע ןכלעװ ןיא
 ,ןישורבָאד .י ,ןײטשָאלב .ה ,יקסנַאשרָא .ב ,ןײטשּפע ענכַאש :רעביירש
 "יובפיואק ןיא טעברַאעגטימ ךיוא ןבָאה סע .ערעדנַא ןוא ןײטשּפָאה .ד
 רעביירש עשידיי ערעדנַא ןוא ןיצקַא ץרעה ,יַאטיק .מ .,ינמוזַאר קרַאמ
 .עגיר ןופ ןטסילַאנרושז ןוא

 רעגייטש ןייז טיול .רעפיולטימ יד וצ טרעהעג טינ טָאה יַאטיק .מ
 רָאנ ןעמונרַאפ ךיז ןוא ?רעיײרש-ַארוה; יד ןופ טרעדנוזעגּפָא ךיז רע טָאה
 -טנפערַאפ טרָאד טָאה רע .ןעגנושרָאפ עכעלטכישעג-רוטַארעטיל טימ
 ןוא ןעדַאפדלָאג םהרבא ,ןיקצעניל .י רעביא ןעלקיטרַא עירעס ַא טכעל
 טצעזרעביא טָאה רע ."ןפָאלעגטימ, טינ זיא ןיצקַא ץרעה ךיוא .ערעדנַא
 ינמוזַאר קרַאמ .ערעדנַא ןוא סינייר .י טעָאּפ ןשיטעל םעד ןופ רעדיל
 םעיײנ םעד דובכל רעדיל עשיטעטַאּפ טכעלטנפערַאפ טָאה ןגעקַאד
 ןייד !ןַאשזדיב-ָאריב;) ןַאשזדיבָאריב וצ ןעגנַאזעג-ביול ןוא םישזער
 ,('! קיזומ ענעדלָאגניג םיא ןופ טכליה'ס ןוא ןעגנַאלק טימ טשיור ןעמָאנ
 ןופ םולב עטסנעש יד;) !ןילַאטס וצ גנַאזעג ַא -- ןײטשָאלב .ה ןוא
 דיירפ טימ ךיא טלָאװ ,טלעװ רעד ןיא ןטסעב םעד -- דנַאל רעזדנוא
 .('!טלעװ רעד ףיוא ןטסעב םעד -- טגנַאלרעד

 א

 דנַאלטעל טצעזַאב ןעײמרַא סרעלטיה ןבָאה 1941 ינוי ןט-21 םעד
 טָאה דָאב-טולב יד .תונידמ עשיטלַאב ערעדנַא ייווצ יד טימ ןעמַאזוצ
 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ףוס רעד ריא טימ ןוא ןבױהעגנָא ךיז
 .דנַאלטעל

 עשידיי עצנַאג יד טעמכ ןעמוקעגמוא זיא דָאב-טולב רעד ןיא
 -ַארעג ךיז טָאה סע .דנַאלטעל ןיא החּפשמ-רעביירש ןוא -ןטסילַאנרושז
 ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ ןענעז עכלעוו ,יד ןופ לײט ַא רָאנ טעװעט
 יד ןופ ןגָאלּפ יד ןייטשוצסיוא חוכ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ןוא ,דנַאלסור
 ןענעז יײז ןופ ענלצנייא ןגעוו זיולב .ןרעגַאל-סטעברַא ןוא סעמרוט
 : תועידי עּפַאנק זדנוא וצ ןעגנַאגרעד

 זיא רע ןיהּוװ ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןעמוקעגמוא זיא תודע םוחנת
 ףעװ טינ טסייו ןעמ .סיצַאנ יד ןופ עיזַאװניא רעד ךָאנ ןּפָאלטנַא
 .ױוזַאיװ ןוא ּוװ

 זיא ,"ןגרָאמירפ , ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד ,יקצינּפוטס .י .ש
 םעד תעב טמסרַאפ ךיז טָאה רע ;1942 רָאי ןיא דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב



 דנַאלטעל ןיא עסערפ עשידיי יד

 ךיז ןוא טבעלעג טָאה רע ּוװ ,עשרַאװ ןיא ָאטעג ןופ שוריג ןטשרע
 -סיױרַא טרָאד זיא סָאװ ,גנוטייצ רעשידרערעטנוא רעד ןיא טקילײטַאב

 .ןרָאװעג ןבעגעג

 ,1934 רָאי ןיא ןרָאװעג טריטסערַא זיא רעכלעוו ,קיניו לאימחרי
 ןיא טייצ רָאי ַא ןסעזעג זיא ןוא סינַאמלוא ןופ יײצילָאּפ רעד ךרוד
 טריטסערַא רעדיוו 1941 ינוי ןיא זיא ,עװַאביל ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק
 ןופ ןטסערַא טריפעגכרוד טָאה טכַאמ עשיטעיווָאס יד תעב ,ןרָאװעג
 זיא רע .עגיר ןיא ןטסינומָאק-יטנַא םתס ןוא רעוט עשיטסילַאיצָאס
 ּוװ ,ןופצ ןטייוו ןפיוא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ
 .רעגנוה ןופ ןברָאטשעג זיא רע

 "?הדוגא, רעד ןופ "טנייה, ןופ רָאטקַאדער רעד ,גרעבנעטיוו .ש
 טָאה ײמרַא:רעלטיה יד יו םעדכָאנ דלַאב ןרָאװעג טריטסערַא זיא
 ןרָאשעגּפָא ,םיא רעביא טעוועקעידזיא ךיז ןבָאה סיצַאנ יד .עגיר טצעזַאב
 זיא 1941 רעבָאטקָא ןיא .חצר-תוכמ םיא ןגָאלשעג ןוא תואיּפ ןוא דרָאב
 ָאטעג ןיא החּפשמ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריפעגרעבירַא רע
 סיצַאנ יד ןבָאה 1941 רעבמעצעד ןופ ?סעיצקַא; יד ןיא .עגיר ןופ
 ַא ןעװעג זיא עכלעװ ,גרעבנעטיוו .ַאמיס ,יורפ ןייז טעדרָאמרעד
 יז .טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי רעגיר רעד ןיא טלַאטשעג עטנַאקַאב
 לוש-לדיימ רעד ןופ ןירעטלַאװרַאפ ןוא ןירערעל גנַאלנרָאי ןעוועג זיא
 רע זיא ָאטעג רעגיר ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ .לארשי תדוגא ןופ
 םעד .ןוז ןקיצנייאנואנייא ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ןרָאװעג טקישעגרעבירַא
 ןוא ,דלַאװרעזײק ןיא רעגַאל-סטעברַא ןיא 1943 רעבמעוװָאנ ןטס2
 זיא רע .ןרעגַאל-סטעברַא ענעדישרַאפ ןיא טרעגלַאװעג ךיז טרָאד ןופ
 רעד רַאפ טייצ עצרוק ַא ,דלַאװנעכוב ןיא 1945 לירּפַא ןיא ןעמוקעגמוא
 ןיא זַא ,טלייצרעד ןבָאה רעגַאל ןופ הטילפה-ידירש יד .גנואיירפַאב
 יד ןקיטומרעד רע טגעלפ ןבעל-רעגַאל ןופ געט עטסרעוװש עמַאס יד
 ןוא תוינשמ םיקרּפ קינייװנסיױא ייז טימ ןענרעל ןוא עטרינרעטניא
 .טקנעדעג טָאה רע סָאװ ,ך"נת

 רעד ךָאנ דלַאב עגיר ןופ ןפָאלטנַא זיא רעכלעװ ,ָאי ליאכימ

 ,שזדָאל ןיא 1939 רָאי ןזיב טבעלעג טָאה ,שינערעקרעביא-סינַאמלוא
 ןייק ןלױּפ ףיוא לַאפנָא ןשטייד םעד ּתעב ןפָאלטנַא זיא רע ןענַאװ ןופ
 ןעוועג ןרָאי עגנַאל ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא טרָאד .דנַאלסור
 רָאי ןיא .ןרעגַאל-סטעברַא ןוא סעמרוט עשיטעיווָאס יד ןיא טרַאּפשרַאפ
 ּוװ ,עגיר ןיק ןעמוקעגקירוצ ןוא ןרָאװעג טיירפַאב רע זיא 6
 .רעטעּפש רָאי עקינייא ןברָאטשעג זיא רע

 עטצעל, יד טריגַאדער טָאה רעכלעוו ,שטיװָאנַאמלַאק שריה גילעז
 ןשידיי ןופ טיבעג ןפיוא קיטעט ןעוװעג זיא ןוא 1925 רָאי ןיא ?סיינ
 .ָאטעג רענליוו ןיא ןעמוקעגמוא זיא ,ןרָאי ייר ַא דנַאלטעל ןיא ןזעוו-לוש

 דנַאברַאפנטַאר ןופ המחלמ רעד ךָאנ ןעמוקעגקירוצ זיא יַאטיק .מ
 זיא ןוא ךיז רַאפ טרָא ןייק ןענופעג טינ רעמ טָאה רע ּוװ ,עגיר ןייק
 .טיונ ןוא רעגנוה ןופ ןברָאטשעג םורַא רָאי עקינייא ןיא

 רעכלעוו ,טסירָאמוה ןוא טסינָאטעילעפ רעטבַאגַאב רעד ,ץרעה ןיצקַא
 ,עגיר ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עלַא ןיא טעמכ טעברַאעגטימ טָאה
 דלַאב ןעמוקעגקירוצ זיא ,רעטעלבנכָאװ עלופרָאמוה ןבעגעגסױורַא ןוא
 .טנַאקַאבמוא זיא לרוג ןייז .עגיר ןייק דנַאברַאפנטַאר ןופ המחלמ רעד ךָאנ

 ןייק קעװַא עיזַאװניא-רעלטיה רעד תעב זיא שטיוװָאשווָאמ-ץרעג .מ
 ןבַאגסיוא עשיטעיווָאס ענעדישרַאפ ןיא טרָאד טעברַאעג ,דנַאברַאפנטַאר
 ןיא טעברַאעג טָאה רע ּוװ ,1945 רָאי ןיא עגיר ןייק ןעמוקעגקירוצ ןוא
 .1958 רָאי ןיא ןברָאטשעג .ןוויכרַא עשיטעיווָאס

 -נטַאר ןופ המחלמ רעד ךָאנ ןעמוקעגקירוצ זיא ינמוזַאר קרַאמ
 עשיטעיווָאס ןיא םויה-דע טעברַא ןוא טבעל רע ּוװ ,עגיר ןייק דנַאברַאפ
 .ןגַאלרַאפ

 ןײק המחלמ רעד רַאפ ךָאנ ןפָאלטנַא זיא סעקצַאש-ןיוועל קחצי
 -יטסניא עשידנוב ענעדישרַאפ ןיא טעברַאעגטימ טָאה רע ּוװ ,קרָאי-וינ
 .סעיצוט

 עו טינ וליפא טסייוו ןעמ .ןעמֹוקעגמוא ןענעז ערעדנַא עלַא יד
 .ױזַא יו ןוא ,ּו

 .םייחה רורצב הרורצ םתמשנ אהת
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 סוַארטש .א טרעברעה

 ןדיי עשטייד יד ןופ ןטפירשטייצ עטשרע יד

 .טרעדנוהרָאי ןט18 םענופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןענישרעד ןענעז

 ."ףסאמה,, -- טייצ עגנַאל ַא ןענישרעד זיא סָאװ גנוטייצ עשידיי עטשרע יד

 ןעוועג זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב

 ,רוטַארעטיל רעשידָאירעּפ רעד ןיא הפוקת-ילבפיוא ןַא

 :ןעגנומערטש ענעדישרַאפ ןיא טלייטעצ ןעוועג זיא סָאװ

 .םזיטַאװרעסנָאק ןוא םזילַארעביל ,עיסקַאדָאטרָא ,םרָאפער

 "קידַאירעּפ-ןּפורג , ַא רקיעב ןעוועג זיא סָאד

 ןטפירשטייצ יד ןופ לָאצ יד ."עסערּפ-ןסַאמ,, ןייק טשינ ןוא

 .תוליהק יד ןופ לָאצ רעד וצ ךיילג ןעוועג זיא

 130--100 ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז קילבוּפער-רַאמייוװ רעד ןופ ןטייצ יד ןיא

 .םזיטימעסיטנַא ןגעק עיצקַאער ַא יו בײהנָא ןיא ,ןטפירשטייצ

 טרעסערגרַאפ טָאה גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ גייטשפיוא רעד

 .ןעגנוריטַאש עלַא ןופ ןעגנוטייצ לָאצ יד

 :(ןטפירש-שדוח ןוא -רָאי-לטרעפ) ןטפירשטייצ עטסּוװַאב יד ןשיווצ

 ,"עטפעהסטַאנָאמ עשידוי עיונ , ,"ןורושי , ,"עדוי רעד ,

 .לארשי תמכח רַאפ טפירש-שדוח יד

 ,"גנוטייצ ןיירַאפ-לַארטנעצ,, : ןעגנוטייצ עקיטכיוו רעמ יד

 ."טילעַארזיא רעד,, ,"ןילרעב טַאלבסעדניימעג ,, ,"וַאשדנור עשידוי ,

 טגָאמרַאפ עסערּפ יד טַאה הפוקת-רַאמייװ רעד ןיא

 .גנוברַאפַאב עשיאייטרַאּפ-שיטערַאעט ַא

 טמערופעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנומערטש עקידרקיע ייווצ יד

 : ןעוועג ןענעז ,גנוניימ עכעלטנפע עשידיי יד
 ,"גנומערטש-טּפיוה,, עשטייד-שידיי יד

 ןופ ץנעדנעט יד ןכַארטשעגרעטנוא טָאה סַאװ
 ,עיצַאנ רעשטייד רעד ןיא ךיז ןרעדילגנייא

 .גנומערטש עשיטסינויצ יד ןוא
 גנורעטנענרעד ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא

 עיצַאדיוװקיל רעד רַאפ ןוא ,ןעגנומערטש עדייב ןשיווצ
 .ןדנּוװושרַאפ ןיטולחל ןדיישרעטנוא יד ןענעז

 1928--1918 ןרַאי יד ןיא דנַאלשטייד ןיא עסערּפ עשידיי

 שטלעוו טרעבַאר

 ,"וַאשדנור עשידוי,, ןופ רָאטקַאדער
 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעד

 דנַאלשטייד ןיא גנוגעווַאב

 ןָאפ רעשירָאטסיה

 דנַאלשטייד סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ; זַא ,טביירש ירוט בקעי
 ..עגנוטייצ טקורדעג טָאה'מ ּוו דנַאל עטשרע סָאד ןעװעג זיא
 רַאפ .:"ןדיי ףיוא ןעוועג עיּפשמ טינ טשרעוצ סע טָאה ןגעווטסעדנופ
 טשרקיפרעד ןזָאלרַאפ ךיז עּפָאריײא ןיא ןדיי ןגעלפ עיצַאּפיצנַאמע רעד
 יז סָאװ ,?עיצַאמרָאפניא, עכעלנעזרעּפ ןטרָאס ערעדנַא ןוא ווירב ףיוא
 זיא סָאד ןוא ,טנַארגימע ןוא טניירפ ,םיבורק ןופ ןעמוקַאב ןגעלפ
 רעד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ; ךיז ןסיוורעד וצ רעגייטש רעייז ןעוועג
 "רוטַארעטיל רעשידָאירעּפ, ןופ םרָאפ עוויטימירּפ ַא ןעז געמ'מ .??"טלעוו
 םינבר יז ןיא ןגעלפ זייוונטייצ סָאװ ,תובושתו-תולאש יד ןיא ךיוא
 ףרַאד'מ .ןגַארפ עשידירוי ןיא סעיצַאמרָאפניא טימ ךיז ןשיוטסיוא
 ןיא 1618 רָאי ןיא סױרַא זיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד זַא ,ןעמעננָא



 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטיײד ןיא עסערּפ עשידיי יד

 דוד סָאװ ,?םַאדרעטסמַא עד ַאטעזַאג, יד ןעוועג זיא סָאד ;םַאדרעטסמַא
 ריא ןוא -- םישדח ףלע ןופ ךשמ ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה סַאטרַאט
 עשידיי ענרעדָאמ ןופ לרוג ןרַאפ גָאזנָא ןַא יו ןעוועג זיא ןבעל ץרוק
 עשידיי עטשרע יד .ןעוועג םִימי-ךיראמ טינ ךיוא ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ
 סעמעט-טּפיוה עריא ןוא ,שטייד-שידיי ןיא ןבירשעג ןעוועג זיא גנוטייצ
 טלַאהניא רעד ןעוועג ךיוא זיא סָאד ; סעיינ עכעלטפַאשטריװ ןעוועג ןענעז
 ?ַאטעזַאג, רעד ךָאנ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא ןופ
 5.םַאדרעטסמַא ןיא

 ןבעל ןלעוטקעלעטנַיא ןופ ןיז ןיא ןענעז דנַאלשטַײד ןיא ןדיי יד
 ,םַאדרעטסמַא ןיא הליהק רעשידיי רעד ןגעקטנַא ,קילעטשרעטניה ןעוועג
 ןענעז דנַאלשטיײד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עטשרע יד זַא ,ןָא טמענ'מ ןוא
 -עז 1752 רָאי ןיא .טרעדנוהרָאי ןטנצכַא ןופ לטרעפ ןטירד ןיא ןענישרעד
 ,(טַאניטַאלַאּפ-שינייר) ץלַאפּפ"ןייר ץניװָארּפ רעד ןיא ,דיוויונ ןיא ןענ
 עסָארג רעד, ןוא ?סוירַאװקיטנַא רעזָאירוק, ןעגנוטייצ יד ןעגנַאגעגסױרַא
 סָאװ ,"רסומ תלהוק, ןעגנַאגעגסױרַא זיא 1750 רָאי ןיא :"ץַאלּפ וַאש
 סַאיבָאט רענייא ןוא ןָאסלעדנעמ השמ ןעוועג ןענעז רעבעגסיורַא ענייז
 ר"ד ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא סנטצעל סָאװ)
 זיא סָאװ ,"עדוי רעד, ןעמוקעג ןענעז םעדכָאנ .+(ץרעפמָאג ןָאמָאלַאס
 -עליווירּפ רעטרופנרהיד, ןוא ,1877 זיב 1768 ןרָאי יד ןיא ןענישרעז
 ןעוועג ןענעז ןווּורפ עטשרע עלַא יד טָא .1771--72 ןיא "גנוטייצ עטריג
 ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד .ןגױצעגנָא גנַאל טינ ןבָאה ןוא עניילק
 ,תירבע ןיא ?ףסאמה; ןעוועג זיא ןטלַאהעגנייא ךיז טָאה סָאװ דנַאלשטיײד
 -עג טָאה טפירשטייצ עקיזָאדיד .1811 זיב 1784 ןופ סױרַא זיא סָאװ
 ןָאסלעדנעמ השמ ,רעטָאפ ןקיטסיײיג ריא ןופ ןעקנַאדעג יד טקידערּפ
 רעד ןופ גנובעלפיוא רעד ןיא לָאר עשירָאטסיה ַא טליּפשעג טָאה
 -עטניא רוד ןטשרע םעד ףיוא ןעוועג עיּפשמ ןוא ךַארּפש רעשיערבעה
 רעטשרע רעד זיב הפוקת יד =.עיצַאּפיצנַאמע רעשידיי רעד ןופ עלעוטקעל
 רעשידַײ רעד רַאפ ילבפיוא ןופ טייצ ַא ןעװעג זיא המחלמ-טלעוו
 סיוא ךיז ןלייט טלוב ץנַאג .דנַאלשטיײד ןיא רוטַארעטיל רעשידָאירעּפ
 ןטנצניינ ןופ ןטפירשטייצ עקיזָאד יד ןופ ןכירטש-רעטקַארַאכ עכעלטע
 .טרעדנוהרָאי

 ןופ לּפמעטש ןרעטנוא ןענַאטשעג עסערּפ עקיזָאדיד זיא סנטשרע

 ;-יקלאקתשחקי ידע = - יע ר א

 23.ֹטְטזַּחַפ 8 מאנס, וח- +ס0ז+ 1521.

 ןבעג -- הפוקת רעד ןופ גנוגנערטשנָא-טּפיוה רעלעוטקעלעטניא רעד
 ול תודהיה-תמכח ןופ עיצַאטערּפרעטניא עשינדמל-ךעלטפַאשנסיװ ַא
 *.טייצ רענעי ןופ ןדָאטעמ ?ענרעדָאמ,, יד

 ןעועג זעיגילער-קיטסיײג זיא םוטנדיי עשטייד סָאד :סנטייווצ

 ןפַאשעג טָאה םָארטש רעדעי ןוא --- רעוויטַאװרעסנָאק ַא ןוא רעלַארעביל
 ?.רעגנעהנָא ענייז רַאפ רוטַארעטיל ענעגייא ןייז

 עשטייד סָאװ ,ןעגנוטײצ עשיטילָאּפ עטסקיטכיוו יד :סנטירד
 ןופ ןעמוקפיוא ןזיב דנַאלשטייד ןיא ןדיי רַאפ ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןדיי
 עשידיי יד ןכָארטשעגרעטנוא ןבָאה ,גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד
 סעיצַאנימירקסיד ןפַאשּפָא רַאפ ,גנוקיטכערַאבכיײלג רַאפ ןעגנורעדָאפ
 םעד תמהמ ןוא ,ןעגנוניישרעד עשיטימעסיטנַא וצ ףוס ַא ןכַאמ ןוא
 עשידַיי רַאפ לגיּפש ַא טייז ןייא ןופ ןעוועג ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןענעז
 ןופ קורדסיוא ןרַאפ ןענַאגרָא -- רערעדנַא רעד ןופ ןוא ןעגנואיושנָא
 =טלעוו רעשידיי-טינ רעד רעביאנגעק ןעגנואיושנָא עקיזָאד יד

 רעד רַאפ עיצַאוװיטָאמ-טּפיױה רעשיגָאלָאעדיא רעד ןופ ןעלצרָאװ יד
 ןיא טקעטשעג רעבירעד ןבָאה רוטַארעטיל רעשידָאירעּפ רעשידיי
 רעטקַארַאכ רעד ; רוטלוק רעשטייד רעד ףיוא ןריגַאער וצ רעגייטש ןשידיי
 -רוטלוק ריא ךרוד טמיטשַאב ןעוועג זיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ
 תמכח) םוטנדיי ןופ טפַאשנסיװ רעד רַאפ וויטָאמ-טּפױה רעד .עיצקנופ
 עשידיי ןוא עטכישעג עשידיי יד ןלעטשוצרָאפ ןעוועג זיא (לארשי
 ןדייר טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,ןדָאטעמ עכעלטפַאשנסיװ טימ רוטַארעטיל
 קיטייצכיילג ןוא ,גנודליב-סטעטיסרעווינוא טימ ןשטנעמ ןופ טסייג םוצ
 עשידיי ןופ םענַאב םעד ןדנַאטשנגעק עקיזָאד יד ןרעטנענרעד וצ ןקריוו
 ,ך"נת טימ טריסערעטניא ךיז ןבָאה סָאװ ,רענעיײל עשידיי-טינ ןוא
 רעקידנכיילגרַאפ ,ןכַארּפש עשיטימעס ןופ עיגָאלָאליפ ,קיטסילַאטנעירָא
 ןופ ןגייוצ ערעדנַא טימ ןעגנוגנידַאב עכיילג ןיא וו"זַאא רוטַארעטיל
 יד וליפַא ןוא ,עסערּפ עזעיגילער יד .ןדנַאטשנגעק-ךַאפ עקיזָאד יד
 ןגייל טגעלפ סָאװ ,"לארשי-תדוגא, רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ ןעגנוטייצ
 ןפיוא טלקיװטנַא ךיז ןבָאה ,"ץרא-ךרד םע הרות, ףיוא ּפָארט םעד
 -נַאמע יד סָאװ העּפשה רעד ףיוא ןעמרָאפ-גנוריגַאער יד ןופ ןדָאב
 .לארשי תד ףיא טַאהעג טָאה עיצַאּפיצ

 -קעלַאיד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןגָארטעג טָאה םזינויצ רעד ךיוא
 רעקיזָאדרעד ןוא ,"עיצַאלימיסַא; ןופ ןעגנוזָאל יד ףיוא רעפטנע ןשיט
 ףעלטימ ענרעדָאמ עקיבלעז יד טימ ןרָאװעג ןבעגעג זיא רעפטנע
 ןעמָארטש יד ןופ ןעמונעגרעביא טָאה עיצַאקיפיטנעדיא עשידיי יד סָאװ
 ןכרוד ,רעטרעװ ערעדנַא טימ -- םזילַאיצָאס ןוא םזילַאנָאיצַאנ ןופ
 עּפָארײא ןיא ןעגנוגעװַאב עשיטילָאּפ יד ןופ ןטַאלוטסָאּפ ןדנעװנָא
 ןשידיי ןופ ןשינעפרעדַאב יד וצ טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ ףוס םוצ
 יד ןיטשרַאפ וצ רעסעב ידכ זַא ,רימ ןעגנירד ןענַאדנופ .םויק
 ןלעטשוצּפָא ךיז יאדכ זיא םַאר רעשירָאטסיה ריא ןיא עסערּפ עשידיי
 יװ ןדיי ךיוא ןוא -- ןעגנוטייצ עשידיי יד סָאװ ,לָאר רעד ףיוא

 טייצ רעד ןיא ,טסקעטנָאק ןשטייד ןיא ,טליּפשעג ןבָאה -- טייל-עסערּפ
 :"טריזַאושזרוברַאפ, ןרָאװעג ןענעז דנַאלשטײד ןיא ןדיי סָאװ
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 קיטסילַאנרושז עשידיי

 רעלעוטקעלעטניא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשטייד
 רעשיצַאנ רעד זיב ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,טײקמַאזכַאװ רעשיטילָאּפ ןוא
 רעקרַאטש ךס ַא לענָאיצרָאּפָארּפ ףורַאב ןשיטסילַאנרושז םוצ הפוקת
 רעצנַאג רעד ןיא ליײטנָא רעשידי רעד טכַאמעגסיוא טָאה'ס יװ
 -טּפיוה רעדָא) דנַאל רעדנַא ןייק ןיא .דנַאלשטייד ןופ גנורעקלעפַאב
 ןוא רעזײה-סגַאלרַאפ עשידיי ןבָאה (ןיוו ןופ םַאנסיוא ןטימ ,טָאטש
 ןבָאה'ס יװ לָאר עקידנריפ ַאזַא טליּפשעג טינ ןטסילַאנרושז עשידיי
 ןוא ,עסָאמ ןוא ןייטשלוא ,ףלָאװ ןופ ןגַאלרַאפ יד ןילרעב ןיא טליּפשעג
 ,"גנוטייצ רעטרופקנַארּפ יד, טליּפשעג דנַאלשטייד ןיא ןבָאה'ס יװ
 יד, ,"וַאשדנור עיונ; ,"טפנוקוצ יד, ,"טַאלבעגַאט רענילרעב סָאד;
 ריפ טפירשטייצ  ,"עטפעהסטַאנָאמ עשיטסילַאיצָאס, ,"ענהיבטלעוו
 ןקעדוצפיוא רעװש טינ זיא'ס .ןעגנוטייצ ערעדנַא ןוא ?קיטילַאּפ
 ןזעװ-סגַאלרַאפ םוצ ןגיױצעג ױזַא ןדיי טָאה'ס סָאװרַאפ ,ןוויטָאמ יד
 -עטניא רערעייהעגמוא רעייז ףיוא קידנקוק טינ .קיטסילַאנרושז וצ ןוא
 ךיז ןדיי יד ןבָאה טײקזעיציבמַא ןוא טײקמַאזכַאו רעלעוטקעל
 ,סערעירַאק עשימעדַאקַא בור'ס וצ ןריט ענעסָאלשעג ףיוא ןסיוטשעגנָא
 .ןביולג ןכעלטסירק םעד ןעמונעגנָא ןוא טדמשעג ךיז ןבָאה ייז ןדייס
 טלָאװעג ןבָאה ןוא רפסה'םע ןַא ןעװעג ןדיי ןענעז ןרָאי רעטנזיוט
 יד יוװ ,םעדכָאנ ןרָאי ךס ַא ךיוא שירעפעש-רוטַארעטיל ןבעל
 עזַאב עזעיגילער-ישירָאטסיה יד טשיװרַאפ טָאה עיצַאזירַאלוקעס
 -יטכרָאפסטָאג ןופ ןעגנוניישרעד יד ןופ ענייא יו הרות ןענרעל ןופ

 ןופ -- ןצינערג ןציירק טזומעג דיי רעד טָאה םעדרעסיוא .טייק

 ןיא לטעטש ןשיעּפָאריײא-חרזמ ןופ .טָאטש רעד ןיא בושי ןשיפרָאד

 סָאװ סיזירק-סטעטיטנעדיא רעד ןוא -- טָאטש-סיורג רעקידברעמ רעד
 -סנבעל ןבעגעגוצ טָאה טכַאמעגכרוד ייברעד טָאה דיי רעגנוי רעד
 זַא ,ןזייווַאב וצ ןליו ןוא עיגרענע רענעריובעגנייא ןייז טּפַארק
 ןייז ןוא גנואיצרעד ןייז זַא ,שטנעמ-רוטלוק ַא ןייז וצ יואר זיא רע
 ןיא ךיוא .ןטרעוװ-רוטלוק ןצעש וצ ךיוה טיירגעגוצ םיא ןבָאה הביבס
 טַאהעג לַאוטקעלעטניא רעשידי רעד טָאה טכיזניה רעשיטילָאּפ
 טפנוקוצ רערעסעב ַא וצ ןבערטש וצ ץנעדנעט ענעריובעגנייא ןַא
 ,סעמרָאפער ןוא םיוניש ןעז וצ ןגיוצעג םיא טָאה'ס ,טלעוו רעד רַאפ
 ןוא ,ןטריטַאולּפסקע ןוא ןטלזגַאב ןרַאפ עיטַאּפמיס טַאהעג דימת טָאה רע
 רעקיזָאד רעד ןופ דוסי רעשיאיבניזעיגילער רעשידיי רעטלַא רעד
 םעד ןעמונעגנָא ןוא ןזָאלרַאפ גנַאל ןופ ןיוש םיא טָאה רענייז גנוגיינ
 ,םזילַארעביל ןיא ןביולג ןלַאסרעװינוא ןַא ןופ רעטקַארַאכ ןכעלטלעוו
 רעכיז טלָאװ גנוגײנ ענײמעגלַא עקיזָאד יד .םזינַאמוה ,םזילַאיצָאס
 ןסולשַאב ענייז ןיא לַאוטקעלעטניא ןשידי םעד ףיוא ןעוװעג עיּפשמ
 ןעוועג טלָאװ םזילַאנָאיצַאנ רעשטייד רעד ןעװ ,לַאפ םעד ןיא ךיוא
 ןשינטע ןַא ןופ חוכ רעד זיא'ס קרַאטש יװ ןפיירגַאב וצ דנַאטשמיא
 .קלָאפ ןטריזינַאגרָא-שהכולמ ַא ןיא םזילַארולּפ

 רעד טָאה ןדיי עלַא ײב זַא ןעמעננָא טינ סיוועג ףרַאד'מ

 יד טימ טרָאּפעג ךיז טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ טָאבעג רעשילַארָאמ

 סוַארטש .א טרעברעה

 ךיוא ןענעז'ס .טרַאװנגעק רעד ןופ ןעגנורעדָאפ עלַארעביל-שיטילָאּפ
 ןעניד וצ לגוסמ ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןטסילַאנרושז עשידיי ןעוועג
 זיא רענייא ַאזַא :סטכער ןופ רעדָא סקניל ןופ ,םזירַאטילַאטָאט םעד
 טסיניוװָאש רעשטייד-בָארג רעד  ןַאמסָאק גיודול לשמל ,ןעוועג
 -המחלמ יד ןיא "עטפעהסטַאנָאמ עשטיודדיז, יד ןופ רָאטקַאדער ןוא
 ןופ ןטסילַאנרושז עשיטסינומָאק יד ןעװעג ןענעז עכלעזַא ןוא ,ןרָאי
 -סָאק) .קילבוּפער-רַאמייװ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא גנומַאטשּפָא רעשידיי
 -געיזערעט ןיא ןברָאטשעג זיא ,גרוברעטעּפ ןיא רענעריובעג ַא ,ןַאמ
 רעקידערּפ-ףיוה רעד ןעוו זַא ,ןגָאז ןעמ געמ ןגעווטסעדנופ ןוא .(טדַאטש
 ןיא טָאה גנוגעװַאב רעלַאיצָאס-ךעלטסירק רעד ןופ רעקעטש ףלָאדַא
 -דנַאל ןשיסיירּפ ןיא ?עסערּפ-ןעדוי, יד ןפירגעגנָא 1880 רעבמעווָאנ
 רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ ענורטס ַא טרירעגנָא רע טָאה ,גַאט
 זיב גנַאלקּפָא ןקידנרעױד-גנַאל ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,עדנַאגַאּפָארּפ
 ןיא עסערּפ עיירפ יד טעדרָאמרעד טָאה רעלטיה ןעװ ,גָאט םעד
 ןבָאה רעזייה-סגַאלרַאפ ןוא ןעגנוטייצ עלַארעביל יד .דנַאלשטייד
 ךיוא ןוא ,טפַאשלעזעג רעשטייד רעד ןיא עיציזָאּפ עטלוב ַא טַאהעג
 סרעקעטש טייז ;סיורג רעייהעגמוא ןעװעג זיא גלָאפרעד רעייז
 -שידיי; רעייז ןופ גנונעכיײצַאב יד טּפעלקעגוצ ייז וצ ךיז טָאה ןטייצ
 טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה ןײלַא טקַאפ םעד טָא זיולב ןיא ןוא ,"טייק
 -וטקעלעטניא יװ טליּפשעג ןבָאה ןדיי סָאװ לָאר עקידנסױטשּפָא יד
 עקיזָאדסָאד ןעוו דָאירעּפ ַא ןיא ,ןבעל ןשטייד ןיא רעריפ עלע
 .שיטסילַאנָאיצַאנ רעמ ץלַא ןרָאװעג זיא ןבעל

 ןקיזָאדמעד ןגעק ןקריו ןפלעה טנעקעג טינ טָאה ךַאז ןייק
 רעשטייד רעד ןיא עינָאמעגעה רעשידיי רעד וצ גנַאגוצ ןשיטסיסַאר
 קורדסיוא ןַא ןבעג וצ ןדיי ןופ טייקטיירג יד טינ וליפא ןוא ,עסערּפ
 סָאװ ,םעדכרוד דמעמ רעייז ןופ טייקרעכיזמוא רעשיגָאלָאכיסּפ רעד
 רעגלָאפרַאפ ערעייז סָאװ ,ןעעדיא יד טימ טריציפיטנעדיא ךיז ןבָאה יז
 -רַאמיױו רעד ןופ געט עטצעל יד וצ זיב ?.טקידערּפעג ןבָאה
 -עג ןעזעג ךיז דנַאלשטײד ןיא םיגיהנמ עשידיי ןבָאה קילבוּפער
 ןופ ןרעדָאפ ןוא -- דיישרעטנוא םעד ןכיירטשוצרעטנוא ןעגנוווצ
 עשידיי ןופ טעברַא רעד ןשיװצ -- ןדישרעטנוא וצ רָאלק ערעדנַא
 טעברַא רעד ןוא ,ןדיי יז ןענעז לַאפוצ יּפ לע סָאװ ,ןטסילַאנרושז
 רַאפ ןעגנוטייצ ןיא ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,טייל-ןעּפ עשידיי ענעי ןופ
 רעשיטסילַאנרושז רעייז ןופ ןטעשזוס יד סָאװ ןוא ,רענעיל עשידיי

 גפטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ףיוא לכ-םדוק ןגױצַאב ךיז ןבָאה טעברַא
 ,גנוקריוו םוש ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ןעגנורעדָאפ עקיזָאדיד רעבָא
 רעשטייד רעד ןשיװצ טײרּפשרַאפ ךיז טָאה םזיצַאנ רעד רעמ סַאװ ןוא
 ןרָאװעג זיא רעמַאזקריװ ץלַא ןוא רעקרַאטש ץלַא ,גנורעקלעפַאב
 ,טסייה סָאד -- "עסערּפ-ןעדוי, רעד ןגעק הנעט עשיטסידנַאגַאּפָארּפ יד
 ןשידיי ןופ ןשטנעמ ןביירש ןגעלפ'ס עכלעװ ןיא ןעגנוטייצ ןגעק
 .םַאטשּפָא



 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטײד ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ןַאפ-טייצ םענײמעגלַא ןפיוא ןעגנוטייצ עשידיי

 טרַאּפשעגנָא ןדיי רַאפ עסערּפ עשידיי יד ךיז טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא
 ןעװעג זיא סָאװ ,עזַאב רעשיטילָאּפ ןוא רעכעלנעזרעּפ ַא ףיוא
 ןיא .םזילַאנרושז ןלופתויח ַא ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ קיטסניג
 יד זיא דנַאלשטײד ןיא עטכישעג רעשידי רעד ןופ טסקעטנָאק
 עלערוטקורטס ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןענַאטשעג טרָאד עסערּפ עשידיי
 -קיװטנַא רענײמעגלַא רעד רַאפ שיּפיט ןעוװעג ןענעז סָאװ ,תועּפשה
 "עסערּפ-ןּפורג, ַא ןעוװעג זיא סָאד ::עסערפ רעשטייד רעד ןופ גנול
 גנולייט רעקיזָאדרעד ןופ טסייג ןיא ןוא ,"עסערּפ-ןסַאמ,, ןייק טינ ןוא
 ערעדנַא וצ ךעלנע ןעוװעג דנַאלשטיײד ןיא עסערּפ עשידיי יד זיא
 עשילוטַאק יד יװ טקנוּפ ."עסערּפ-ןּפורג; טרָאס ןקיטרָאד ןופ ןגייווצ
 ריא ןיא .דנַאלשטײד ןיא עסערפ עשידיי יד טָאה יוזַא ,עסערפ
 -סיד ןגעק ףמַאק ןיא גייצעג ַא יו טלקיװטנַא ךיז םָארטש-טּפיוה
 יד ןכַאמ:טלוב טימַאב ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי .סעיצַאנימירק
 ןענעז סָאװ ,עכלעזַא יװ טּפַאשנײמעג רעשידיי רעד ןופ ןטסנידרַאפ
 עכעלטע יװ טקנוּפ .ןצַאש ןוא ןייז דבכמ יײז ןלָאז ןשטנעמ זַא יואר
 ןדיי עסיוועג ךיוא ןבָאה ױזַא ,ןטסילַאנרושז עשיליוטַאק ןטנענימָארּפ
 -ירקסיד יד בילוצ לייוו ,עיסעּפָארּפ עשיטסילַאנרושז יד טלייוועגסיוא
 טרַאּפשרַאפ יז רַאפ זיא דנַאלשטײד ןיא תוטיש עשירָאטַאנימ
 עשיטסינויצ יד ןוא .סערעירַאק עשימעדַאקַא וצ געוו רעד ןרָאװעג
 ןוא עסערּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד וצ ךעלנע ןעװעג זיא עסערּפ
 -שיכיירטסע רעד ןיא ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ עסערּפ רעד וצ
 טבערטשעג טָאה יז סָאװ ,טכיזניה רעד ןיא (עירעּפמיא רעשירַאגנוא
 טייקידתופתוש-לרוג ןופ ליפעג םעד רענעײל עריא ןיא ןקעװ וצ
 -עגנייא ךיז טָאה סָאװ שזַאמיא-ןדיי ןוויטַאגענ םעד ןגעק ןקריוװ ןוא
 ללכ-ךרדב זיא סָאװ הביבס ַא ,הביבס רענײמעגלַא רעד ןיא טצירק
 טָאה עסערּפ עשיטסינויצ יד ןוא .ןדיי וצ ךעלטניירפמוא ןעוועג
 ןדָאטעמ עשיטעגָאלָאּפַא טימ טינ ןליצ עריא ןכיירגרעד וצ טימַאב ךיז
 םעד ןוא עיצידַארט עשידיי עוויטיזָאּפ יד ןכיירטשרעטנוא ךרוד רָאנ
 .קלָאפ ןשידיי ןופ רעטקַארַאכ ןוויטיזָאּפ

 סָאד -- ןעגנוטייצ עשידיי עירָאגעטַאק ןייא ךָאנ ןעוועג זיא'ס
 -עגסיוא רעיײז ןעװעג זיא ?טַאלבנעילימַאפ עשידוי רעגרובמַאה;
 סרעדנוזַאב טָאה ןעגנוטייצ עקיזָאד יד וצ .רעטסומ רעטסנכָארּפש
 ןעגנוטייצ -- ?טייקכילטימעג, ןופ ףירגַאב רעשטייד רעד טסַאּפעג
 -טינשכרוד םעד ןופ החּפשמ רעד רַאפ טמיטשַאב ןעוועג ןענעז סָאװ
 טָאה סַאג רעשטייד רעד ףיוא סָאװ ןוא ,דיי ןזַאושזרוב-ןיילק ןכעל
 סָאװ) ?עפוַאלנעטרַאג, גנוטייצ-קיטנוז ערעלוּפָאּפ יד ןכָארּפשטנַא ייז
 טלָאװעג טָאה סָאװ גנוטייצ ַא -- (שיטימעסיטנַא ןעוועג ,בגא ,זיא
 .רעטלַאהרעטנוא ןוא רעגנערב-טסיירט ןייז ,טניירפ סרענעייל ריא ןייז
 ןבעל ןיא יצ ,סיזירק ןלעירעטַאמ ןטסרעװש ןופ ןטייצ ןיא וליפַא
 יד טָאה דימת ,הביבס רעשידיי רעד ןיא יצ םורַא ןשטייד ןופ
 טקיאורַאב טָאה סָאװ ןָאטעילעפ םעד טכַארבעג גנוטייצ-ןעילימַאפ
 ,"ןעגנוצעזטרָאפ ןיא, ןַאמָאר ןטכיל םעד ,רענעײל ןופ טימעג סָאד

 לקיטרַא-טַײל ַא ,עובשה תשרּפ רעד טול אמויד-יניינעמ השרד ַא

 .זיא לכשה-רסומ ןייז סָאװ ןסיוו סיורָאפ ןופ טנָאקעג טָאה'מ סָאװ
 טָאה ױזַא ,עסערּפ עשטייד עניײמעגלַא יד יװ טקנוּפ .ףוסל ןוא

 -רעטנוא עלַאיצָאס יײלרעלכ טנידעג קיטסילַאנרושז עשידיי יד ךיוא
 -עירטסודניא רענרעדָאמ רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןענעז סָאװ ןּפורג
 טעברַא ןופ סעירעטירק טיול ךיז טלײט עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעל
 -תולג ןיא עּפורגרעטנוא עשינַאגרָא סנטסניימוצ יד .טייצ עיירפ ןוא
 טָאה .,("עדניימעגסוטלוק עשידוי;) הליהק יד ,ןדיי עשטייד יד ןופ ןבעל
 ןבעגוצסיורַא ןביוהעגנָא המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ טשרע
 הליהק רעדעי -- שזַאריט ןקידװעטנעק ַא טימ גנוטייצ ענעגייא ריא
 -הליהק עקיזָאד יד ןופ ענייא .ג? גנוטייצ ענעגייא ריא טַאהעג טָאה
 טעדנירגעג זיא ,הליהק רענילרעב רעד ןופ גנוטייצ יד ,ןעגנוטייצ
 ןופ שזַאריט ןרעסערג ַא טַאהעג טָאה ןוא 1910 רָאי ןיא ןרָאװעג
 ןיא 52,000) דנַאלשטיײיד ןיא טפירשטייצ רעשידיי רערעדנַא רעדעי
 ליפזַא טַאהעג ןבָאה ןעגנוטייצ-הליהק ערעדנַא יד .(1925 רָאי
 .הליהק רעד ןיא ןעװעג ןענעז סע תוחּפשמ עשידיי לפיוו רענעייל

 הא

 . .ףעטרופ בגרהידי !
 עטריג -עליפירפ

 2 ננוט -ייצ | |

 ריי

 חל+ י יראונצי וס ןער רדא עשיה םמהמ 2 - =

 = האט ריטלשרעכפ טֿפעירעט רמקעפסליֿפ : תבמ אכ איסעיב

 - רער 6 עטיומסמק ןיטעסגרע ןילאג סננטּכער דו = 1 ףדוא :
 - ץיראפלפ רטניה דכומ רמֿפ ןימ - * רטסנייוו טופר ץט5 לז רבָשיצער יצ ןעד ָּו

 ,,לטידעתס רנומ +  טופהנ ןיטלמררזפיטייב זיר ןבכר טיא רעיא
 ְ : 4 טתהּורְג ןועטסב ונ טסנירעגג רי18 + {רהיבָנ םינתמי = ,

 עי רער טעטפע:: הניח ןיטוייפס ם;מטיא םעד .עצעלאז
 2 ץיכ גר ה טטעהטיו רפ 5 םיר טעטסש

 5 + סטפתסרפ!טפי הרע יי

 יה יי רפח א ןזרהיר 8 ד
 יי)ץנצק * ר : 1 .2ע טא רע יב ר;רבַנ 4 ּו

 היה םיד ןוטייהמ .יכלנישק י טייפהה = } יתיעק טכיוה הָנויה ן'ס ירצגרי ן;'טניק ןיט8;ימ
 ןסרתוכה םמה = ןינהיוצ!עיהפ * יבמהוג נג מר עבילב דנהפש םיד צו י והא 1

 ,2 ןטנקרעוטפטפבַײא ןערהסמ"ב - םייה מט סא! ס8 128 ךיומ ןטר םֹיִמ טדא ווו

 כפר סכטםצזינו טרהיפ חייב רהפת יב סער ןצלעוו 5011 רק דנוק ,:רהיויגפר ירא לע םר
 + הטסעג : רהֹה ן'רעומ ןפ ןגינ'ק ןישיוטיארֿפ - = לג רבעכויפנער 1+ ןכר !!םמרב = יע

 - תל י טעטסמוײ= היו ןיטאיסס = + טגעפיאשעב = ג ןהפיפיאמק םעפמטסרתת) טפמה
 עי ןרפה ןהמה עינייס מיא .+ עי

 . תכמ טיי ןילתעב -
 8 4 סופר

 8 יט .ןימ ירר;6ו ליב שב - טע 2
 רפיורט ישי !6קיווא טר- ױה ןרפפת ןיכועגירגייה - - 2 0 2

 עטר יג רטס?2ה זי יי יא א - רכסעצער ++ ןעד ררוא
 .+ טרה'פנ ןױמוהמא ץיטסלע ץענ סבה 7 .,?שיכירגיה ןנירפ ןֿכ!ניניק ןעד םייב

 55 שר יהמסנ לה 11 ןסימ םטיא  רֵסָ ןרטסענ (י ר'טסייג 5 דעה + א טטמפלעצינעב ..- |
 ןישר;רער לאל פירטמו יסימיירפיֿב?טינעק מר גנוהעג ןוהמרפלק םיירפ ליב - 3 דעלקעמ 3 בר
 ; םיווה טתֿפֹר ןיפניטרעב =: מעיד 5 ןררפח דנמ:רע ךירנתעפ 3 טשטשרהפבןתפ לעה /

 0 ילגָניר- : ןערסת יי*3 ןעדןגסה +  יככק} לער טפטס כו יקיײז
 יא 2. א שיק 6 פח! ביטס ירושה עשה

54,441: 
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 -יצ ענעגיא ערעייז טַאהעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידיי
 ןקידובכב ץנַאג ַא וצ ןעגנַאגרעד ןענעז ייז ןופ עכעלטע ןוא ,ןעגנוט
 ןבעגעגסיורַא טָאה'ס סָאװ גנוטייצ יד ,לשמל ,יװ ,ָאוװינ ןלעוטקעלעטניא
 ןיא ןענייארַאפטנגיי עשידיי ןופ דנַאברַאפ ('רעלַארטיינ;)) רעד
 לענש ןוא ןעמוקפיוא לענש ןגעלפ ןעגנוטייצ ערעדנַא ::.דנַאלשטייד
 רעד ןופ לגיּפש ַא יװ ןעוועג זיא ןבעל ץרוק רעייז ןוא ,ןייגרעטנוא
 .ןבעגעגסיורַא ייז ןבָאה סָאװ ,סעצַאזינַאגרָא יד ןופ ץנעטסיזקע רעצרוק
 :ןּפורגרעטנוא ערעדנַא ךס ַא ןופ ןעגנוטייצ ןעװעג ךיוא ןענעז סע
 -ייארַאפ ערַאטינַאמוה ןוא עלַאיצָאס ענעדיישרַאפ ,ןעניײארַאפ-טרָאּפס
 -נוטייצ ,?טרָאא ,סעשזָאל-תירב-ינב ,סעיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ ,ןעגנוקינ
 ןוא ןטנעדוטס ןופ ,תוכָאלמ-ילעב ןופ ,סרעטסעוװש-ןקנַארק ןופ ןעג
 ,סרערעל ןוא עטמַאַאב-הליהק ןופ ןעגנוטייצ ךיוא יוװ ,רעבָאהביל ךוב
 ןופ ,עמוטש-ביוט ןופ ןענייארַאפ ןופ ,טנגוי-ןטיוקס ןופ ןעגנוטייצ
 ןופ ןטפירשטייצ ,(רענלעז-טנָארפ ענעזעוועג) ןטנַאטַאבמָאק עשידיי
 .ערעדנַא ןוא שידיי ןעװעג זיא ךַארּפש-סגנַאגמוא רעייז סָאװ ןדיי

 יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבַאה גייווצ-סגנוטייצ ןרעדנוזַאב ַא
 רעלַאיצָאס רַאפ ןענייארַאפ ןבעגעגסױרַא ןבָאה סע סָאװ ןטפירשטייצ
 -לַאיצָאז דנוא עגעלפּפלַאיצָאז עשידּוי, יד ש"בצ יװ ,ןדיי ןשיווצ טעברַא
 -שדוח יד רעדָא ,1929 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,?קיטילָאּכ
 סָאװ גנוטייצ ַא ,"עגרָאזריפרעדנַאװ דנוא -סטײברַא עשידוי, טפירש
 ןופ רדגב ןעוװעג זיא סָאװ ןוא 1929 זיב 1927 ןרָאי יד ןיא סױרַא זיא
 ןבָאה'ס עכלעוו ,?קיטילָאּפ רעלַאיצָאס רעיינ, ַא רַאפ ווּורּפ ןשירענָאיּפ ַא
 -סילַאיצָאס-שיטסינויצ ןופ רעוט עלַאיצָאס ןעמונעגרעטנוא ןילרעב ןיא
 קינייװ טינ ךיוא ןעגנַאגעגסױרַא ןענעז דנַאלשטייד ןיא :+טינש ןשיט
 געמ'מ :;תועידי רימ ןבָאה עלַא ןגעו טינ ןוא ,שידיי ןיא ןעגנוטייצ
 ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז ןעגנוטייצ-שידיי עלַא זַא ,ןעמעננָא
 ץרוק רעדָא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןענעז סָאװ ןטנַארגימע
 ןרַאגנוא-ךיירטסע ןופ ןוא ןליוּפ ןופ דנַאלשטייד ןייק ןעמוקעג ריא ךָאנ
 ןטפירשטייצ עכעלטע .ךַארּפש-רעטומ רעייז ןעוועג זיא שידיי סָאװ ןוא
 ,עיגילער ,טּפַאשנסיוװ -- ןקעווצ ענעדיישרַאפ טנידעג ןבָאה תירבע ןיא
 .ךַארּפש ןוא קיטילָאּפ ןופ ןגַארפ ךיוא ןוא-רוטלוק

 םורַא יד ףיוא טריזַאב ךיז ןבָאה דנַאלשטייד ןיא ןעגנוטייצ-שידיי יד
 רעקיצנַאװצ יד ןיא ןבָאה סָאװ ,עּפָאריײא-חרזמ ןופ ןדיי טנזיוט טרעדנוה
 ןעוועג אמתסמ זיא ןושל רעייז סָאװ ןוא דנַאלשטייד ןיא טבעלעג ןרָאי
 עכעלטע ןבָאה ןריציפיטנעדיא ךיז ןזָאל סָאװ ןעגנוטייצ יד ןשיװצ .שידיי
 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ערעדנַא :ןסערעטניא עשיטילָאּפ טנידעג
 -טנוזעג ,(?טרָא) גנודליב-ךַאפ ןופ גנוטײרּפשרַאפ יו םינינע עשיטקַארּפ
 -עװַאב עלַאיצָאס ,("טקערידגימע;) עיצַארגימע ,("עזָא;) ןטיײהנגעלעגנָא
 ךיוא ןענעז סע ןוא ,(תבש-ירמוש) עיגילער ,(ןוויטַארעּפָאָאק) ןעגנוג
 ערעייז ןעגנַאלרעד ןעוועג זיא עבַאגפיוא רעייז סָאװ ,ןעגנוטייצ ןעוועג
 ןעוועג ךיוא רעבָא ןענעז סע .גנולייוורַאפ רעדָא סעיצַאמרָאפניא רענעייל
 רוטַארעטיל ןופ םיניינע טעמדיוועג ןעוועג ןענעז סָאװ שידיי ןיא ןעגנוטייצ
 ענעדיישרַאפ ןופ ןענַאגרָא ןעוועג ןענעז ייז ןופ לייט ןוא ,טסנוק ןוא
 ,"סָארטַאבלַא רעשיטסינָאיסערּפסקע רעד ש"בצ יװ) סעּפורג-דרַאגנַאװַא

 סוָארמש .א טרעברעה

 ךיוא .(גרעבנירג יבצ ירוא רעטכיד רעד ןבעגעגסיורַא טָאה סע ןכלעוו
 רעטנעצ ןייז סָאװ ,(ָא"וויי) טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיי רעד
 -טפַאשנסיוװ ענייז ןבעגעגסורַא ןילרעב ןיא טָאה ,ענליוו ןיא ןעוועג זיא
 ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי בור סָאד .סעיצַאקילבוּפ עכעל
 ,סעיצַאזינַאגרָא ןענַאטשעג ייז רעטניה ןענעז סע ןדייס ,םימי-תוכירַא
 ןוא ג1 ןסקידנעּפַא יד ןיא) .ןטלַאהוצסיוא ייז חוכב ןעוועג ןענעז סָאװ
 ערעדנַא ןיא ןעניפעג ןעק'מ יו ןעגנוטייצ רעמ טרירטסיגער ןענעז דנ
 ךיז לי תורוש יד ןופ רעביירש רעד רעבָא .ןימ םעד ןופ תומישר
 .(ןןעגנוטייצ עלַא סיוא ןּפעש ןלעבַאט ענייז זַא ,ןעמירַאב טינ

 עװעג ךיוא ןענעז סעבַאגסיױוא עשידָאירעּפ עטקורדעג יד ץוח
 -סיוא-ליסנעטס) ןעגנוטייצ עטריפַארגָאעמימ רעדָא עטריפַארגָאטקעה
 סיורג יװ ןוא טײרּפשרַאפ ןעװעג ןענעז ייז טייוו יו רעבָא ,(סעבַאג
 רעד .ןיײגרעד וצ רעוװש ךָאנ זיא סָאד ,ןעוועג ןענעז ןשזַאריט ערעייז
 טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא סעיצַאזינַאגרָא עלַא ןיא עטמַאַאב ןופ רעגייטש
 ןטַײרּפשרַאפ וצ טייהנגעלעג עדעי ןצונוצסיוא ךיז ןעימַאב ייז זַא ,זיא
 רעייז ןופ רעדילגטימ יד ןשיװצ טייקיטעט רעייז ןגעוו סעיצַאמרָאפניא
 ,טייקיטעט רעקיזָאד רעד ןיא סערעטניא רעייז ןקעוו ןוא עיצַאזינַאגרָא
 לסיב רָאּפש ַא ןעוװעג ןענעז סע זַא ןעמעננָא רימ ןגעמ רעבירעד ןוא
 קיניײװ טינ .סעיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד ןופ ךעלטעלב עטריפַארגָאעמימ
 ךעלטנייוװעג :ךעלטעלב עכלעזַא ןבעגסױרַא ןגעלפ ןענייארַאפ-טנגוי
 -געמ עלעיסנַאניפ עסיורג טימ טשטנעבעג טינ עּפורג-טנגוי ַא זיא
 ךיז ןפלעה סעּפורג עכלעזַא זַא ,רָאלק רעבירעד זיא'ס ןוא ,ןטייקכעל
 ןעלטימ-עיצַאקילּפיטלומ עטושּפ ןוא סעקנישַאמ-ביירש טימ רעמ סיוא
 וּורּכ םוש ןייק ןרָאװעג טכַאמעג טינ זיא ָאד) .ןענישַאמ-קורד טימ יוװ
 ךעלטעלב עטריפַארגָאעמימ עקיזָאד יד ןופ סעטסיל ןלעטשוצנעמַאזוצ
 15(תירבע ןוא שידיי ,שטייד --- ןכַארּפש יירד עלַא ןיא

 ןטפַאשנגיא עכעלרעסיוא עכעלטע
 קידָאירעּפ רעשידיי רעד ןופ

 ופ ןלעבַאט עקידנריטסיזקע ענעדיישרַאפ יד טכיײלגרַאפ'מ ןעוו
 ןעמ טמוקַאב ,ןגָאלַאטַאק עקידנכערּפשטנַא יד ןוא ןטפירשטייצ עשידיי
 טינ זיא רעלעטשנעמַאזוצ ערעייז זַא ,קורדנייא ןכעלדיײמרַאפמוא םעד
 -טייצ עלַא ןופ סרעטסייר עקידנּפעשסיױא ןכַאמ וצ ןעגנולעג ןצנַאגניא
 רעד ןיא רענעיל עשידיי רַאפ ןבעגעגסורַא ןבָאה ןדיי סָאװ ,ןטפירש
 .הפוקת-טפַאשרעה רעשיצַאנ רעד ןופ בייהנָא ןיא ןוא קילבוּפער-רַאמייװ
 טצַאשעג דנַאלשטיײיד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי לָאצ יד ןעמ טָאה 1920 ןיא
 .120 ןעװעג ןבָאה לָאצ רעיײז לָאז 1921 ןיא ןיוש רעבָא ,102 ףיוא
 ןרַאפ ןרעפיצ ענעבעגעגנָא יד ןעמעננָא םייב קיטכיזרָאפ ןייז ףרַאד'מ
 רעכיג זיא'ס .רוטַארעטיל רעשידָאירעּפ רעשידיי רעד ןופ שזַאריט
 -ערג עטשרעביוא יד סיוא ןקירד ןלָאצ ענעבעגעגנָא יד זַא ,ןעמענוצנָא
 רעבעגסיורַא יד סָאװ ,ןלָאצ אמתסמ ןענעז סָאד -- שזַאריט ןופ ןצינ
 ןָאט דימת ןגעלפ ױזַא .ןקעװצ-עמַאלקער רַאפ ןבעגעגנָא ןבָאה ןיילַא
 -סגנוטייצ ןופ רעשרָאפ ןבָאה לָאמניײא טינ ןוא ,רעגעלרַאפ עשטייד ךיוא



 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטײד ןיא עסערפ עשידיי יד

 ןריצילבוּפ ןופ קיטקַארּפ עקיזָאד יד טריקיטירק דנַאלשטייד ןיא ןזעוו
 1922 רַאונַאי ןיא ןבָאה סיצַאנ יד ןעװ טשרע) :*.ןרעפיצ-שזַאריט
 ןעוועג בייחמ טָאה סָאװ ,ץעזעג ַא סױרַא זיא ,טכַאמ יד ןעמונעגרעביא
 -סגנוטייצ עשידיי ךיוא .(ןלָאצ-שזַאריט עיונעג ןבעגוצנָא רעגעלרַאפ
 ןוא שזַאריט ןופ ןגַארּפ ןיא קלוחמ ןעוועג ךיז ןשיווצ ןענעז רעשרָאפ
 ןייק וצ ןייגרעד ןענעק טינ רימ ןלעװ םעד תמחמ .1' גנוטַײרּפשרַאפ
 עקידרעטייוו יד ןלעװ ןגעווטסעדנופ ןוא ,ןרעפיצ עיונעג עקידּתמא
 -ניא רעד רַאפ עזַאב עטכעלש-טינ ַא יװ ןעניד ןענעק ןעגנוקרעמַאב
 .ןציזַאב רימ סָאװ עיצַאמרָאפ

 רעטשרע רעד רַאפ ךָאנ זַא ,ןזיוועגנָא ןביוא ןיוש ןבָאה רימ (א
 -ייצ עשידיי ליפ קיסעמשינטלעהרַאפ ןענַאטשטנַא ןענעז המחלמ-טלעוו
 יד ףיוא רעפטנע ןַא יװ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז יז -- ןעגנוט
 ןוא רעקיצכַא יד ןופ םזילַאנָאיצַאנ ןוא םזיטימעסיטנַא ןופ סעילַאװכ
 ןופ גנואײטשטנַא יד רעבָא .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ
 טָאה המחלמ-טלעו רעטשרע רעד רַאפ גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד
 ןעגנוטייצ עשידיי לָאצ רעד ןופ גנורעסערגרַאפ רעד וצ טריפעג
 -רַאפ רעבָא ,ןעגנוריטַאש ערעייז טרעכיײרַאב ךיוא ךיז ןבָאה טלָאמעד
 -רעביא ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןופ עקינייװ רָאנ ןבָאה קיסעמשינטלעה
 עכעלטפַאשטריװ יד 1+.עיצַאלפניא ןוא המחלמ רעד ןופ ןרָאי יד טבעלעג
 רעד ןופ ןוא המחלמ רעד ןיא הלּפמ ױעשטייד רעד ןופ ןצנעװקעסנָאק
 קיטסניג ןעוועג טינ 1924 רָאי ןזיב ןענעז עיצַאלפניא רעקידנריּפָאלַאג
 גפ.יירעגעלרַאפ-סגנוטייצ רעשידיי ןופ טיבעג ןיא ןוויטַאיציניא עיינ רַאפ
 רעכעלטפַאשטריװ רעקיסעמשינטלעהרַאפ רעד ןופ רָאי ףניפ יד ןיא
 ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז 1924 טייז דנַאלשטייד ןופ גנוטכירפיוא
 -טפַאשלעזעג רעד ןופ ןטיבעג ענעדיישרַאפ ןיא ןטפירשטייצ עשידיי ךסַא
 יו סעיצַאזינַאגרָא עכלעזַא ןבעגעגסױרַא ייז ןבָאה'ס : טייקיטעט רעכעל
 ,סרעטסעווש-ןקנַארק עשידיי ןופ ןייארַאפ רעד ,דנוב-ןעיורפ רעשידיי רעד
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 עשידוי,) סרערעל עשידִיי ,תירב-ינב ןדרָא ןקיגנעהּפָאמוא ןופ סעשזָאל יד
 עקיזָאד יד .תוליהק עשידִיי לָאצ עסיורג שּפִיה ַא ןוא ("גנוטייצרערהעל
 יד ןיױלב טינ טלגיּפשעגּפָא אמתסמ טָאה טייקיטעט עשירעגעלרַאפ
 רעסיוועג ַא ןיא רָאנ ,ןײזטסּוװַאב ןלערוטלוק ןשידיי ןופ גנוכַאװרעד
 ןיא ןבָאה טרָא ןלַאניגרַאמ ַא .דנַאטשליװו ןלעירעטַאמ ךיוא לָאמ
 ?ּפּגרטרָאפ רעד; יװ ןעגנוטייצ עכלעזַא ןעמונרַאפ עסערּפ רעקיזָאד רעד
 ןבָאה עכלעוו ןעגנוטיײצ .,"עדוי עשטודלַאנָאיצַאנ רעד. רעדָא
 ןוא ,עיצַאלימיסַא רעמערטסקע רעד ןופ ןזיירק יד טריטנעזערּפער
 רעד ,"טסינויצסטַאַאטש רעד, יװ טַאלב ַאזַא טייז רערעדנַא רעד ןופ
 עשיטסינויצ עטסקיטכיוו יד .ןטסינָאיזיװער-ןטסינויצ יד ןופ ןַאגרָא
 ןעועג זיא 1922 רָאי ןרַאפ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ גנוטייצ
 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"דנַאלשטױדטסָא ריפ גנוטייצ עשידוי יד;
 ?ס.יולסערב

 ךיוא ןענעז ריא ךָאנ ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ רעבָא
 ,ןטפירשטייצ-רָאיבלַאה ןוא -שדוח עקיטכיוו עכעלטע ןרָאװעג טעדנירגעג
 ןכיוה רעייז בילוצ סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא רָאפ ךיז טימ ןלעטש סָאװ
 "עדוי רעד, יװ ןעגנוטייצ עכלעזַא םורַא טמענ עטסיל עקיָאד יד .ָאווינ
 -רֶא יד ,(1926--1916) רעבוב ןיטרַאמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ןורושי, טפירש-שדוח עשיסקָאדָאט
 רעד ןבעגעגסױרַא טָאה סע סָאװ (1920--1914) טומעגלָאװ .י ר"ד
 טפירש-שדוח יד ,ןילרעב ןיא רַאנימעס-רעניבַאר רעשיסקָאדָאטרָאי
 -סױרַא ןבָאה סע עכלעוו ,(1920--1916) ?עטפעהסטַאנָאמ עשידוי עיונ;
 רעלעוטקעלעטניא רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עקיטכיוו עכלעזַא ןבעגעג
 ןעגיוא ,רעמײהנעּפָא ץנַארפ ,ןעהָאק ןַאמרעה יװ טלעו רעשיטילָאּפ ןוא
 יד .ערעדנַא ןוא ןַאמדירפ ףלָאדַא ,גרעבסַאילע רעדנַאסקעלַא ,סקופ
 רַאפ טמיטשַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ןטפירשטייצ עקיזָאדיד ןופ עטצעל
 רעד, ןעוװעג זיא ןעגנורעדָאפ עכיוה סרעדנוזַאב ץנַאג טימ רענעייל
 רָאי ןיא טעדנירגעג טָאה ןײטשדלָאג סוילוי .פָארּפ סָאװ ,?ןעגרָאמ
 -סטַאַאטש רעשטיוד ןײארַאפ-לַארטנעצ; ןופ סעיציּפסיוא יד רעטנוא 5
 ןטצריקעג ןייז טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,?סנעבוַאלג ןעשידוי רעגריב
 גנוטייצ יד ןבָאה טיוט סנײטשדלָאג ךָאנ ."ןייארעפ-לַארטנעצ; ןעמָאנ
 .ןַאמעניד סקַאמ ר"ד ָאווינ ןכיוה ריא ןטלַאהעגנָא רעטייוו ןוא טריגַאדער
 ןבָאה עטצעל ייווצ יד ;ךַאב סנַאה ר"ד ןוא ןַאמגנוי-ןַאמכייר ַאװע ר"ד
 זיב גנוטייצ רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא ןטכילפ ערעייז טריפעגסיוא
 21,1928 רעבמעווָאנ ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא יז

 רַאפ טפירש-שדוח יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1851 רָאי ןיא ךָאנ
 סעד טפַאשנסיו דנוא עטכישעג ריפ טפירשסטַאנָאמ  תודהיה-תמכח
 ַא ןענישרעד ןילרעב ןיא זיא 1922 זיב 1904 טייז ןוא :?,"סמוטנעדוי
 טפירשטייצ, -- עיפַארגָאמעד ןוא קיטסיטַאטס רעשידיי רַאפ גנוטייצ
 רעד, ןופ עבַאגסיױא עטצעל יד ."יפַארגָאמעד דנוא קיטסיטַאטס ריפ
 זיא "סמוטנעדוי םעד טפַאשנסיו ןוא עטכישעג ריפ טפירשסטַאנָאמ
 יד רעבָא ,1929--41 ןרָאי יד רַאפ ךוב-רָאי ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא סױרַא
 עּפורג רעקיזָאדרעד ןיא .טריקסיפנָאק עבַאגסױא יד טָאה ָאּפַאטסעג
 טפירשטייצ ַא יו ןעגנוטייצ עכלעזַא ןענַאמרעד ךיוא ןעמ ףרַאד ןעגנוטייצ
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 ףיפ טפירשטייצ) דנַאלשטייד ןיא עטכישעג רעשידיי ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ
 גנושרָאפ רעד רַאפ גנוטַײצ ַא ,("דנַאלשטיוד ןיא ןעדוי רעד עטכישעג
 ןוא ("גנושרָאפנעילימַאפ עשידוי ריפ טפירשטייצ,) תוחּפשמ עשידִיי ןופ
 עשידוי;) עיצַארגימע ןוא טעברַא רעשידיי ןופ םיניינע רַאפ גנוטייצ יד
 ןרָאי יד ןיא סױרַא זיא סָאװ ,(?עגרָאזריפרעדנַאװ דנוא -סטײברַא
 טרָא םעד ןעמונרַאפ טָאה גנוטייצ עטצעל עקיזָאד יד .1929 זיב 7
 טעברַא רעלַאיצָאס ןוא עציטש רעשידִיי רַאפ טַאלב קידרעירפ ַא ןופ
 ַא זיא ןוא (?קיטילָאּפלַאיצָאז דנוא עגעלפּפסטרהַאפלהָאװ עשידוי;)
 ןופ עטכישעג רעלַאיצָאס רעד ןופ גנושרָאפ רעד רַאפ רוקמ רעקיטכיוו
 גנוטייצ עקיזָאד יד זיא 1925 טייז .הפוקת רעד טָא ןיא ןדיי עשטייד יד
 -ַארטנעצ רעד ןופ ןעגנוליײטּפָא יד ןופ רענייא ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא
 רעשיצַאנ רעד ןיא דנַאלשטייד ןיא ןדיי ןופ טּפַאשרעטערטרַאפ רעל
 רעטצעל רעד :; (ידנַאלשטיוד ןיא ןעדוי רעד גנוטערטרעפסכייר;) הפוקת
 .1928 רעבָאטקָא ןיא סױרַא זיא גנוטייצ רעקיזָאדרעד ןופ טפעה

 ,ָאוינ ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא עסערּפ עשידיי עקיזָאד יד
 רַאפ זיא טייקפייר עקיטסייג ריא זַא ,תודע טגָאז ילברעדנַאנופ ריא ןוא
 עקיזָאד יד .תופידר עשיצַאנ ןופ טקודָארּפ ןייק ןעוועג טינ לַאפ ןייק
 רעטיירב רעד ןופ ןדָאב ןפיוא ןסקַאװעגרעדנַאנופ ךיז זיא קידָאירעּפ
 ,עיצידַארט רעשידיי ןופ תורוקמ יד וצ ןרעקוצמוא ךיז גנוגעווַאב רעשידיי
 ןשידיי ןופ טײדַאב םעד ןייטשרַאפ וצ רעפיט ןשינעכוז יד וצ לעלַארַאּפ
 ךיוא זיא גנואיינַאב עקיזָאדיד .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא םויק
 ןשטייד ןופ ןשינעבעלרעביא עוויטקעלָאק יד ףיוא עיצקַאער ַא ןעוועג
 -ליורג יד -- המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא םוטנדיי
 -יטנַא ןופ סעילַאװכ יד ,ןטנָארפ-המחלמ ענעדיישרַאפ ףיוא ןשינעעשעג
 ןוא ייז ךָאנ ןוא ןרָאי-המחלמ יד ןיא ןגיטשעג ןענעז סָאװ ,םזיטימעס
 -רעסנָאק ןשטייד ןופ ןזיירק יד ןיא טרעקנַארַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ

 יי פז 4. / באש {6)

 61ח ,

 סוַארטש .א טרעברעה

 רעד ןיא רענלעז עשידיי ןופ שינעגעגַאב יד ,"טנעמשילבַאטסע; ןווַיטַאװ
 ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא רוטלוק-סקלָאפ רעשידיי רעד טימ ַײמרַא רעשטייד
 עשיטסינויצ יד סָאװ ןוויטַאנרעטלַא יד ןופ טַאטלוזער ןיא ךיוא ןוא
 ןופ שינעטנעקרעד-טסבלעז רעד רַאפ ןגיילוצרָאפ טַאהעג טָאה גנוגעווַאב
 טימ ןעקנָאשַאב ןענעז סָאװ ןדִיי ענעי סרעדנוזַאב ןוא ,ןדיי עשטייד יד
 יד סרעדנוזַאב רָאג ןוא ,הוואג רעכעלשטנעמ ןוא ליפעג-טסבלעז רעמ
 -ּפָא רעלופ ַא וצ ןעמוקעג ןענעז ןעמַארטש עקיזָאד יד .ייז ןשיװצ עגנוי
 טָאה'ס עכלעוו ,"דנובדנעגוי רעד, טפירשטייצ רעד ןיא ש"בצ ,גנולגיּפש
 דנַאברעפ;) ןענַײארַאפ-טנגוי עשידִיי יד ןופ עיצַארעדעפ יד ןבעגעגסיױרַא
 -כיר-ןעקנַאדעג עכעלנע .('סדנַאלשטיוד ענייארעפ-דנעגוי ןעשידוי רעד
 ןבָאה'ס סָאװ .קידָאירעּפ רעד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענעז ןעגנוט
 יד .דנַאלשטַײד ןיא סעיצַאזינַאגרָא-ןטנעדוטס עשידיי יד ןבעגעגסױרַא
 ייװצ ןיא טקיניײארַאפ זײװנּפורג ךיז ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עקיזָאד
 עשטייד-שידיי ענַײמעגלַא ןַא ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא --- סעיצַארעדעפ
 ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה עטשרע יד .עשיטסינויצ ַא -- ערעדנַא יד ןוא
 ןופ -- "רעטעלב .ק .ק, יד ןבעגעגסױרַא טָאה ןוא ?טנעוװנָאק-לעטרַאק;
 ןפורעג ךיז טָאה עיצַארעדעפ-ןטנעדוטס עשיטסינויצ יד ; 1933 זיב 2
 -ץסערּפ ריא ןוא (פ"יק טצריקרַאפ) "ןעגנודניברעפ רעשידוי לעטרַאק;
 זיב 1902 ןופ ןענישרעד) "טנעדוטש עשידוי רעד; ןעוועג זיא ןַאגרָא
 26,ט(ט32

 ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ המישר רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא (ב
 יד ןפור טגעלפ'מ יו ,"עסיורג ריפ, יד ןענַאטשעג ןענעז דנַאלשטייד ןיא
 2 עלעוטקעלעטניא רעייז סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי עטסבושח ריפ
 פ עקיזָאד יד .שזַאריט ןסיורג רעייז ןיא ךיוא טקירדעגסיוא ךיז טָאה
 :ןענעז

 סָאװ "ןייארַאפ-לַארטנעצ, םעד ךרוד ןבעגעגסױרַא ,?גנוטייצ .פ .צ;
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 יד ,"סמוטנעדוי סעד גנוטייצ עניײמעגלַא,

 טלעטשעג ,ןָאסּפיליפ גיוודול ןופ גנוטייצ

 ןטײרּפשרָאפ ֹוצ עבַאגפיוא ןַא רַאפ ךיז

 -ילָאּפ םעד ןעלקיװטנַא וצ ןוא טפָאשגסיװ
 .ןייזטסּוװַאב ןשיט
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 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטײד ןיא עסערפ עטידיי יד

 עשידיי עטסוויטַאטנעזערּפער יד -- ןרָאװעג טנָאמרעד ןביוא זיוש זיא
 ;םוטנדיי ןשטייד ןופ טכיש רעטסטיירב רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא

 עשיטסינויצ יד ןטערטרַאפ טָאה סָאװ גנוטייצ יד ,"ואשדנור עשידוי,
  :ןעגנוריטַאש עריא עלַא ןיא גנוגעווַאב

 רעשידיי רעד ןופ גנוטייצ יד ,"טַאלבנעילימַאפ סעשיטילעַארזיא;
 ןוא ,דנַאלשטיײד ןקע עלַא ןיא רענעייל טַאהעג טָאה סָאװ ,החּפשמ
 ; סרוק ?ןלַארטיינ; ַא ןָא ןטלַאהעג ןגַארפ עשיטילָאּפ ןיא ךיז טָאה סָאװ

 ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ גנוטייצ יד ,?ןילרעב טַאלבעדניײמעג;
 ןוא טַאלבנכָאװ עשידיי עטסערג סָאד ןעוועג 1925 טייז זיא סָאװ ,ןילרעב
 -קע 52,000 ןופ שזַאריט ַא (ןרעפיצ עטרילָארטנָאק טיול) טַאהעג טָאה
 .ןרַאלּפמעז

 ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג זיא ,"טילעַארזיא רעד, ,גנוטייצ עטפניפ ַא
 ןסעזעג זיא עלַארטנעצ ריא סָאװ) לארשי-תדוגא רעשיסקָאדָאטרָא רעד
 -קעס ןקידובכב ַא ןטָארטרַאפ טָאה גנוטייצ יד ;(ןיַאמד טרופקנַארפ ןיא
 -ערגַאב ַא ןעוועג זיא גנוטיירּפשרַאפ ריא רעבָא ,ןבעל ןשידיי ןופ רָאט
 -רַאפ ַא -- זיירק-רענעייל ריא ןוא (1925 רָאי ןיא .זקע 4,050) עטצענ
 .רעטריניפעד קיסעמשינטלעה

 עשידוי; יד :רעטעלבנכָאװ ןעוועג ןענעז ?עסיורג ריפ, יד ןופ יירד
 .ךָאװ ַא לָאמ ייווצ סױרַא זיא "וַאשדנור

 ,ןעגנוטייצ ענעעזעגנָא עכעלטע ךָאנ ןעוועג ןענעז שזַאריט םעד דצמ
 זיא רעבעגסױרַא ריא סָאװ ,"דליש רעד; ןעוועג זיא עטסקיטכיוו יד ןוא
 רעשידוי דנובסכייר,) ןטנַאטַאבמָאק עשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ןעוועג
 ןעועג ןענעז ןייארַאפ םעד ןיא :(פ"יר טצריקעג ,"ןטַאדלָאזטנָארפ
 המחלמ-טלעװו רעטשרע רעד ןיא טנידעג ןבָאה סָאװ ןדיי טריזינַאגרָא
 ןופ רעדילגטימ בור'ס זַא ,ןעמעננָא ףרַאד'מ ןוא ,ײמרַא רעשטייד רעד ןיא
 ,סרוק-לטימ ןופ ןעגנואיושנָא יד וצ טגיינעג ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעד
 רעריפ יד רעבָא ,ןײארַאפ-לַארטנעצ רעד ןטערטרַאפ םיא טָאה'ס יװ
 -ָארטשעגרעטנוא רעמ ןעמעננָא ללכ-ךרדב ןגעלפ גנוקינייארַאפ רעד ןופ
 "דליש רעד, טָאה 1925 רָאי ןיא) .ןעגנולעטש עשטייד-לַאנָאיצַאנ ענעכ
 .(.זקע 17,000 ןופ שזַאריט ַא טַאהעג

 ףרַאד שזַאריט ןרעסערג ַא טימ ןעגנוטייצ עירָאגעטַאק רעד וצ
 עשידי ערעסערג יד ןופ ןענַאגרָא-עסערּפ יד ךיוא ןענעכערוצ ןעמ
 יולסערב ,(1935 רָאי ןיא ןרַאלּפמעזקע 7,00) טרופקנַארפ -- תוליהק
 ןעכנימ ןוא (5,000) ןסיירפ ןיא תוליהק יד ןופ דנַאברַאפ ,(6,200)
 -ייצ רעד ץוח ,ךָאװ ַא לָאמניײא סױרַא ןענעז ןעגנוטייצ עלַא יד .(4500)
 .שדוח ַא לָאמ ייווצ ןעניישרעד טגעלפ סָאװ ןעכנימ ןיא גנוט

 ַא טימ ןעגנוטייצ עכעלטע ךיוא ןרעהעג המישר רעקיזָאדרעד וצ
 ָאד .שזַאריט עקידובכב טַאהעג ןבָאה סָאװ ,סערעטניא ןרעדנוזַאב
 ןבעגעגסױרַא טָאה'ס סָאװ טפירש-שדוח יד טרָא עטשרע סָאד טמענרַאפ
 'סעדנוברוטלוק ןעשידוי סעד טַאלבסטַאנָאמ;) דנוברוטלוק רעשידיי רעד
 ,זיא סָאװ ןוא ,(1928--1922) טפַאשרעה-יצַאנ רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 18,200 ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ,רעגעלרַאפ ענייז ןופ ןרעפיצ יד טול
 -שטייד ןיא ןדרָא-תירב-ינב ןופ גנוטייצ יד טמוק םיא ךָאנ .ןרַאלּפמעזקע

 ;= תונושארה תופוקת יתשל יב

 ןָאסלעדנעמ השמ ןופ ?ףסאמהג
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 -בַאנוא, טיידַאב סָאװ ,"בבָאוא -- דנַאלשטיוד ריפ עשזָאלסָארג,) דנַאל
 10,000 ןיא ןיײגסױרַא טגעלפ גנוטייצ יד ;("תירב-ינב ןעדרָא רעקיגנעה
 .רעמונ ןוא רעמונ ןשיוװצ תוקספה ענעדיישרַאפ טימ רעבָא ,ןרַאלּפמעזקע
 ןבָאה רימ סָאװ תוליהק יד ןופ ןענַאגרָא ןענעכערסיוא ןעמ ףרַאד רעטעּפש
 טעמדיוועג ןעוועג ןענעז סָאװ ןעגנוטייצ ךיוא יװ ,טנָאמרעד טינ ןביוא
 -ער ענעדיישרַאפ ןופ ייס ןוא עשיטילָאּפ ייס ,ןסערעטניא ערעדנוזַאב
 .ןטפירשטייצ עשירַארעטיל-ךעלטּפַאשנסיװ רעדָא ,סעיצַאטנעירָא עזעיגיל
 םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא ןעגנוטייצ יד טָא ןופ טייז עקידתופתושב יד
 ןיוש ןבָאה רימ .רענעיל ערעייז ןופ זיירק-ןסערעטניא ןטצענערגַאב
 טעמדיוועג ןעוועג ןענעז סָאװ ןעגנוטייצ עשידיי עקיטכיוו יד טנָאמרעד
 ,"סמוטנעדוי רעד ןעטפַאשנעסיוו,) לארשי-תמכח ןופ ןטיבעג ענעדיישרַאפ
 רעבָא ,ל"גדא עטכישעג רעשידיי ,(דנַאלשטייד ןיא ןפורעג ייז טָאה'מ יו
 -ורעגנָא סָאװ-רָאנ יד ןבָאה ןטפירשטייצ עשינדמל יד טָא ןגעקטנַא וליפַא
 הפוקת רעד ןיא .ָאוװינ ןכיוה שּפיה ַא טַאהעג ןעגנוטייצ עניילק ענעפ
 טכַארבעג ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןבָאה תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ
 קנַאדעג ןלערוטלוק ןוא ןשיטילָאּפ םעד רַאפ רעייטשוצ ןלעניגירָא ןַא
 .דנַאלשטיײיד ןיא ללכ ןשידיי ןופ

 דנַאלשטייד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ זיירק רעטיירב רעד (ג
 רעשטייד-שידיי רעד ןופ טייקיברַאפנדיישרַאפ עכייר ַא טלגיּפשעגּפָא טָאה
 ןשידיי ןיא ןצנעדנעט עכעלקנַאדעג ענעדיישרַאפ ןיא קיטסילַאנרושז
 ַא טכעלגעמרעד ךיוא ןבָאה ןעגנוטייצ עקיזָאד יד .ןבעל ןכעלטנפע
 ןקימיטשליפ םעד ןיא ןטסילַאנרושז-טינ רענעייל ןופ גנוקילייטַאב עסיורג
 ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא טריפעג ךיז טָאה סָאװ ,גָאלַאיד
 סעמעט ףיוא ןעלקיטרַא ןיא ייס ןוא עיצקַאדער רעד וצ ווירב ןיא ייס
 ףיוא קידנקוק טינ רעבָא .ןעגנוטכיר עלַא ןיא ןוא ןטיבעג עלַא ןופ
 דנַאלשטייד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ןעמ ןעק טייקיברַאפליפ רעקיזָאד רעד
 ןדייר ןגעמ רימ ןוא ,סעיניל-עיצַאטנעירָא עטושּפ ץנַאג טיול ןלייטנייא
 רעדָא רעמ ןענעז "סעיניל-טכיר עשיאייטרַאּפ, ערעייז סָאװ סעּפורג ןגעוו
 עשידיי יד טָאה םַאר רעקיזָאד רעד ןיא רעבָא .טריניפעד רעקינייו
 ןיא ןוא ,םזילַארולּפ ןטיירב ַא טריזילַאער דנַאלשטייד ןיא קיטסילַאנרושז
 ןטימעגסיוא טָאה עסערּפ עשידיי עקיזָאד יד זַא ,ןגָאז ןעמ געמ ןײמעגלַא
 ןעגנוטייצ עשידִיי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ןעוועג ןענעז סָאװ ,סעקטסַאּפ יד
 רעלעיסנַאניפ רענדיב רעייז בילוצ סָאװ ר ןיא ןכַארּפש ערעדנַא ןיא
 .ןייז וצ םימי-ךירַאמ ןעוועג טרעשַאב טינ ייז זיא עזַאב

 עשידיי עצנַאג סָאד יװ טקנוּפ ,םצעב -- עסערּפ עשידיי יד (ד
 רעד ןיא סרעדנוזַאב ,טרירטנעצנָאק ןעוועג זיא -- דנַאלשטייד ןיא ןבעל
 טבעלעג ריא ןיא ןבָאה 1925 רָאי ןיא ךָאנ סָאװ ,ןילרעב ןיא ,הפוקתייצַאנ
 ץרָאּפָארּפ רעייז זיא 1929 ןיא ןוא ,דנַאלשטייד ןיא ןדיי עלַא ןופ 2
 יד ןַא ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד וצרעד .2690 זיב ןסקַאװעגסיױא טרָאד
 טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה (1925 רָאי ןיא 173,000) ןדיי רענילרעב
 ,דנַאלשטייד ןיא ןדיי יד ןופ זיולב טינ טינשרעווק "ןשיטילָאּפָאמסָאק; ַא
 -חרזמ ןופ סרעדנוזַאב ןוא ,עּפָאריײא ץנַאג ןיא ןדיי יד ןופ םצעב רָאנ
 ןענעז סָאװ ןדיי ןוא סוחי ןטלַא ןופ תוחּפשמ "עשיסיירּפ ,, .עּפָארײא
 ךָאנ ןסַאלק עטשרעביוא יד וצ טרעהעג ןבָאה ןוא ךיירנייטש ןעוועג

 סוַארּטש .א םרעברעה

 -טייז טבעלעג ןילרעב ןיא ןבָאה םוטרעזייק ןשטייד ןופ טייצ רעד ןיא
 ענעדײשרַאפ ןופ ןטכיש עטיירב וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ןדיי טימ טייז-ייב
 -ומָאק ןופ ןגייווצ ענעדיישרַאפ ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ,סעיסעּפָארּפ
 "פיירפ; ןופ ןעמרָאפ ערעדנַא ןוא רוטַאקָאװדַא ,ןיצידעמ ,ָאניק ,עיצַאקינ
 -עלָארּפ רעשידיי רעשּפיה ַא טבעלעג ךיוא טָאה ןילרעב ןיא :+,ןפורַאב
 ,ןליוּפ ןופ (עלַא טינ רעבָא) בור'ס ןעמוקעג ןענעז סָאװ ןדִיי ,טַאירַאט
 דנַאלשטייד ןיא הליהק עשידיי םוש ןייק ךיז טָאה טכיזניה רעד טָא ןיא ןוא
 טָאטשטּפױה יד .ןילרעב ןיא הליהק רעד וצ ןכיילגרַאפ טנעקעג טינ
 עשידיי עלַא ןופ רעטנעצ-טּפיוה רעד ןעוועג ךיוא זיא ךייר ןשטייד ןופ
 סָאװ הפוקת רעד ןיא ןוא ,דנַאלשטיײד ןיא ןעגנוגעװַאב עלַאנָאיצַאנ
 עלַארטנעצ יד ןענופעג ןילרעב ןיא ךיז ןבָאה ןבירשַאב ָאד טרעװ
 טַאהעג ןבָאה סָאװ ןעגנוגעווַאב-טנגוי עשידיי יד ןופ ןטפַאשרעּפרעק
 ןעמ ףרַאד סָאד :ילבפיוא ןכעלטפַאשלעזעג ןופ תופוקת ענעדיישרַאפ
 עשירָאטַאלימיסַא ייס ,עשיטסינויצ יד ןגעוו ייס סָאמ רעכיילג ַא ןיא ןגָאז
 ןבָאה ןרָאי רעקיסיירד בײהנָא ןיא ןוא רעקיצנַאװצ יד ןיא .ןעגנומערטש
 -רַאפ רעטלייועג רעד ןיא ךיוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג ןטסינויצ
 רעשידיי רעד ןופ (?גנולמַאזרעפ-ןעטנַאטנעזערּפער;) טפַאשרעטערט
 .ןילרעב ןיא הליהק

 רעשידיי רעד ןיא ןבָאה 1150 רָאי ןיא בײהנָא ריא טניז (ה
 קינייװ-טינ טקילײטַאב ךיז דנַאלשטיײיד ןיא רוטַארעטיל רעשידָאירעּפ
 השמ טניז .טייצ רעייז ןופ ןטפערק עלעוטקעלעטניא עטסקיטכיוו יד ןופ
 יד ןעיצרעד וצ ידכ "ףסאמה, ןייז טימ טצונַאב ךיז טָאה ןָאסלעדנעמ
 עיצּפעצנָאק-תודהי רעשיליכשמ ןייז ןופ טסייג ןיא ץנעגילעטניא עשידיי
 -גסיוו טקילײטַאב ךיז דנַאלשטייד ןיא ןטפירשטייצ עשידיי יד ןיא ןבָאה
 בוט-םוי ןַאמּפיל רעגײטש ַא יװ הרות-ינב םינדמל ןוא רעלטפַאש
 ,רעגײג םהרבא ,שריה לאפר ןושמש ,לקנערפ הירכז ,ץנוצ (דלָאּפָאעל)
 ןוא ,טרעדנוהרָאי ןטצניינ ןיא ערעדנַא ןוא רעמייהסעדליה לאירזע
 -ירג סקַאמ ,קעב ָאעל ,רעלביוט ןעגיוא ,ןעגָאבלע (רמתיא) רַאמסיא
 -רָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא ערעדנַא ךס ַא ןוא רעלבָאק ףלָאדַא ,דלַאװענ
 קידָאירעּפ רעשידיי רעד טימ טצונַאב ךיז ןבָאה עלַא ייז .טרעדנוה
 זיא הנווכ רעייז -- לארשי-תמכח ןטיײרּפשרַאפ וצ רישכמ ַא טימ יװ
 ןופ שזַאמיא ןשיגָאלָאליפ-שירָאטסיה ןטמיטשַאב ַא ןפַאש וצ ןעוועג
 ןטנצניינ ןיא ךָאנ :.רוטַארעטיל רעשידיי ןוא עטכישעג רעשידיי
 ַא ןעװעג זיא קידָאירעּפ עשידיי יד ןעוװ טייצ רעד ןיא טרעדנוהרָאי
 גײמעג ןעמ טָאה ףליה ןייז טימ סָאװ ,רישכמ רעשיטילָאּפ
 בילוצ ןסָאלשרַאּפ ייז רַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ןריט ןדיי רַאפ ןענעפע
 ןבָאה טלָאמעד ןיוש ,םורַא ןכעלטסירק ןיא עיצַאנימירקסיד רעייז
 ,(1889--1811) ןָאסּפיליפ גיוודול ןופ טינש םעד ןופ ןלַאוטקעלעטניא
 "סמוטנעדי סעד גנוטייצ ענײמעגלַא יד, ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ
 רָאטקַאדער רעד ,(1863--1809) רעסיר לאירבג ןוא ,(1825--1832)
 -טנַא רעד רַאפ ןטסנידרַאפ טַאהעג ,(1825--1822) "עדוי רעד; ןופ
 -גייא ןעוועג זיא סָאװ ליטס ןטנַאטילימ-שיטסילַאנרושז ַא ןופ גנולקיוו
 ןטי 2 ןופ ןקעווצ ןריזילַאער וצ גנובערטשַאב רעד ןיא טנַאּפשעג
 שיטילָאּפ רַאפ עציטש עשיטסיצילבוּפ ןבעג ןוא גנויצרעד ןוא ןסיוו
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 וו םנותלשז םופוסוונימ יָפֹונָּג ות ט6ןוה ?2/:חאזװ אם?

 טלקיװטנַא טָאה ,רעבוב ןיטרַאמ ןופ גנוטייצ יד (1861--51832) "עדוי רעדא

 .טײקוװיטקַא רעשיטילָאפ וצ ןסיוטשעג ןוא עסערפ רעשירעפמעק ַא ןופ ליטס םעד

 ,סעיציטעּפ ןעגנַאלרעד וצ ןעגנוגעווַאב ןריזינַאגרָא סָאד) סעיצקַא
 .(ל"גדא ןלַאװ ןיא ןדיי ןופ גנוקילײטַאב יד ןטכיר ,ןתונלדתש

 ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד ןופ זַא עז ךָאנ רימ ןלעװ רעטעּפש
 ךיז טָאה סָאװ קיטילָאּפ ַא ןופ ןעמַאר יד ןיא ,דנַאלשטײד-רַאמייװ ןיא
 יד ןרָאװעג ףייר ןענעז ,עיצַאקינומָאק-ןסַאמ ןופ ןעלטימ טימ טריפעג
 עסערּפ-ןּפורג עדעי טריזירעטקַארַאכ ןבָאה סָאװ ,ןעמרָאפ עקיטייזליפ
 ַא ןליּפש וצ טבערטש סָאװ (טייהרעדנימ רעלַאנָאיצַאנ רעדעװטעי ןופ)
 ןעוועג זיא עסערּפ רעשידיי ַאזַא ןופ גלָאפרעד רעד .ןסַאמ ןשיװצ לָאר
 םוצ ןַײגרעד טעװ ןגָאז וצ טָאה יז סָאװ סָאד יצ ,ןופרעד קיגנעהּפָא
 ןוא הנחמ רעשידי רעד ץוחמ רענעיײל ןופ ץרַאה םוצ ןוא רעוא
 טָאה'מ סָאװ ,עלעוטקעלעטניא זיירק ןגנע ןַא ןופ ןצענערג יד רעביא
 ןיא סערעטניא ןַא ןזײװסױרַא ןלעוװ ייז זַא ,ןעמעננָא טגעמעג רשפא
 ןבָאה "וַאשדנור עשידוי, ןוא ?גנוטייצ .פ .צ , .ןטייהנגעלעגנָא עשידיי
 ךיז רַאפ ןכערבסיוא ,(ןרעקמוא ךָאנ וצרעד ךיז ןלעװ רימ ןוא) טווּורּפעג
 עדייב ןבָאה קעװצ םעד וצ ןוא ,רוביצ ןשידיי-טינ םוצ עקשזעטס ַא
 רעקיסיירד בייהנָא ןוא רעקיצנַאװצ יד ןיא ןבעגעגסױרַא ןעגנוטייצ
 ןקיזָאדמעד ןופ רענעײל רַאפ ערעייז סעגַאלפױא עלעיצעּפס ןרָאי
 .ןיז םעד ןיא ןלַאפעגכרוד ןענעז ןוװרּפ עקיזָאד יד רעבָא .רוביצ
 -ןסַאמ ַא ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד טלדנַאװרַאפ טינ ןבָאה ייז סָאװ
 ןעגנולעטש יד טלּפענרַאפ יװ ןעמונעגפיוא ןבָאה ןרעיוא עדמערפ .עסערּפ
 ןענעז ןדיי-טינ ןשיװצ ןקריו וצ ידכ ןוא ,ןעגנוטייצ עשידיי ןופ
 טפרַאדעג ןבָאה'ס סָאװ .ןעלטימ ערעדנַא קיטײנ ןעוװעג קיטנעק
 עשידיי יד רעטניה ןענַאטשעג ןענעז סָאװ סעיצַאזינַאגרָא יד ןעמעננָא
 רעמ טָאה עסערּפ עקיזָאד יד זַא ,ןלעטשטסעפ ףרַאד'מ רעבָא .ןעגנוטייצ
 עשידיי יד ןרימרָאפ וצ ןזיװַאב לטימ-עיצַאקינומָאק רעדנַא רעדעי יו
 .ןעלגיּפשוצּפָא ךיוא יז ןוא גנוניימ עכעלטנפע

 ןענעז דָאירעּפ-רַאמייװ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עטסקיטכיװ יד (ו
 יד טינ רעבָא) ןעגנוטיצ עשיאייטרַאּפ ןכָארּפשעגסױא ןעוועג
 ךיוא ןוא ,ערעדנַא ןוא עכעלטפַאשנסיװ ,ןעגנוטייצ עלענָאיסעּפָארּפ

 רעשידי רעד רַאפ טמיטשַאב ןעװעג ןענעז סָאװ ןעגנוטייצ יד טינ
 םעד קורדסיוא םוצ טכַארבעג טָאה סָאװ ?גנוטייצ .פ .צ, .(עילימַאפ
 ךיוא יוזא ןוא ,סַאג רעשידי רעד ףיוא םָארטש-טּפיוה ןכעלקנַאדעג
 טַאהעג ןבָאה סָאװ ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא ךס ַא ןוא "דליש רעד;
 ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ןענעז ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ,ןסערעטניא ערעדנוזַאב
 רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעדָא רעשיטילָאּפ רעד ןופ רעדילגטימ יד ןשיװצ
 :ןעגנוטייצ עקיזָאדיד ןופ רעדעי רעטניה ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עּפורג
 ןסָאלשעגניײא ןעוועג ןיוש זיא גנוטייצ רעד ןופ זיײרּפ-סטנענָאבַא רעד
 עפורג עדעי ,טלָאצעג ןבָאה רענעייל יד סָאװ לָאצּפָא-דילגטימ ןיא
 1935 לירּפַא טייז .טייקירעהעגוצ רעלענָאיצַאזינַאגרָא ריא טיול רענעייל
 טסָאקעג "גנוטייצ .פ.צ, ןופ טנעמַאנָאבַא רעקידמישדח:יירד ַא טָאה
 ןיילק רעייז ןעוװעג זיא סָאװ זיירּפ ַא -- (ךרעב טנעס 12) גינעפ 4
 רעד .קיכַאפיירד ןסקַאװעגסיױא 1928 ףוס םוצ זיא רע יו םעדכָאנ וליפַא
 -טימ 60,000 טַאהעג (ןטכירַאב ענייז טיול) טָאה ןײארַאפ-לַארטנעצ
 624 ןוא סעיליפ-זיירק 22 ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג ןענעז סָאװ רעדילג
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 טַאהעג טָאה גנוטיייצ ןייז זַא ,רָאלק זיא ןופרעד ןוא --- סעּפורג עקיטרָא
 ,ןבעגוצ ךָאנ ןעמ ףרַאד וצרעד ;גנוטײרּפשרַאפ עטרעכיזעג:טיירב ַא
 רעייז טליפעג ךיז ןבָאה ןײארַאפ-לַארטנעצ ןופ ןעגנוליײטּפָא יד וצ זַא
 ןשידיי ןופ ש"בצ יװ .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןופ רעדילגטימ טנעָאנ
 ילעטרַאקק עיצַארעדעפ-ןטנעדוטס רעד ןופ ןוא דנַאברַאפ-ןטנַאטַאבמָאק
 ."דנַאברעפ

 גנומענרעטנוא ריא טריזינַאגרָא ?וַאשדנור עשידוי , יד טָאה ןגעקַאד
 טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא רעלטיה זיב .עזַאב רעלעיצרעמָאק ַא ףיוא
 עקיצניא יד יווװ ןריטסיזקע וצ ןבעגעגנייא גנוטייצ רעד ךיז טָאה
 ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ גנוטייצ עשירעמענרעטנוא-טַאווירּפ עשידיי
 טינ דנַאלשטייד ןיא ןענעז טייצ רענעי וצ םגה ,ךָאװ ַא לָאמ ייווצ
 ןעועג רעכיז זיא גלָאפרעד רעקיזָאד רעד ;ןטסינויצ ךס ןייק ןעוועג
 ןטייקיעפ עוויטַארטסינימדַא ןוא עלענָאיצקַאדער יד ןופ טקודָארּפ ַא
 :ףגנוטיײצ יד טכַאמעג ןבָאה סָאװ ןשטנעמ יד ןופ

 רעד טריטנַארַאג ןבָאה ןעגנודניברַאפ עשיטילָאּפ עקיזָאד יד (ז
 רעטסכעה רעד ןופ רעטעברַאטימ ןופ ןלַאנָאסרעּפ עסערּפ רעשידיי
 ףיוא ןזָאלרַאפ טנעקעג דימת ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ יד זַא ױזַא ,הגרדמ
 .גנוטייצ רעד ןופ גנוריצודָארּפ רעד ןיא לייטנָא ןלעוטקעלעטניא: רעייז
 ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןופ רעטעברַאטימ יד ןופ ליפ ןופ המישר יד
 טנעקעג ךיז טָאה קידָאירעּפ עשידיי יד זַא ,טזייוו (ןסקידנעּפַא עז)
 עלַא ןופ רעייטשרָאפ ,רוביצ ןשידיי ןופ םיגיהנמ יד ףיוא ןרַאּפשנָא
 זַא ,רימ ןעעז עטסיל רעקיזָאד רעד ןופ .ןעמָארטש ןוא ןעגנוטכיר
 יו טנידעג ןבָאה הפוקת רעטלדנַאהַאב רעד ןופ ןעגנוטייצ יד
 ,םוטנדיי ןשטייד ןופ רעריפ עלַא טעמכ ןופ טנעה יד ןיא גייצעג
 יא ןעגנואיושנָא ערעייז ןטײרּפשרַאפ וצ טכוזעג ןבָאה סָאװ ןשטנעמ
 ןטכַארטַאב רימ ןגעמ רעבירעד .דָאירעּפ םעד ןופ ןעמעלבָארּפ-רקיע עלַא
 גנולקיװטנַא רעד רַאפ לגיּפש ַא יו עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד
 ןעגנַאגעג ןענעז סע עכלעוו ןיא ,ןגעוו עשיטקַאט ןוא עשיטילָאּפ יד ןופ
 ץנַאג רעבָא .דנַאלשטייד ןיא ץוביק ןשידיי ןופ םינקסע ןוא רעריפ יד
 יד ןופ גנעגרָאי יד ןיא ףיוא זדנוא רַאפ ךיז ןקעד ןופרעד ןעזעגּפָא
 ,טייקיונעג ןופ סָאמ רעסיורג ַא טימ ,דנַאלשטייד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי
 הבשחמ רעשיטילָאּפ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ םייוניש יד
 ערעדנוזַאב יד טיול ןעגנומערטש ענעדיישרַאפ יד ןופ רעגערט יד ןופ
 ןיא טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ םילוגלג יד טימ לעלַארַאּפ ,תופוקת
 סָאװ ,טייצ רעד ןיא דנַאלשטייד ןיא ץוביק ןשידיי ןופ לרוג ןוא ןבעל
 .תורוש עקיזָאד יד ןיא ןעלדנַאהַאב רימ

 ולא

 עטכישעג רעד ןיא ןטקנוּפ-דנעוו
 ּפָא ךיז ןעלגיּפש ייז יװ טול םוטנדיי ןשטייד ןופ

 ןעגנוטייצ עשידיי עטסקיטכיוו יד ןיא

 ןעגנוטייצ עשידִיי לָאצ עסיורג יד טָאה ,טקרעמַאב ןיוש ןבָאה רימ יו
 יד ןוא עיצַאיצנערעפיד עלַאיצָאס יד טלגיּפשעגּפָא דנַאלשטייד ןיא
 .עלענָאיסעּפָארּפ ,תוליהק יד ןיא תוחוכ עקיטרָא יד ןופ גנולייטרעדנַאנופ
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 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטיײד ןיא עסערּפ עשידי יד

 זַא ןגָאז טינ ןעק'מ רעבָא -- ל"גדא סעּפורג עשירעיצרעד ,עשידמול
 ךיוא טלגיּפשעגּפָא עסערּפ עקיזָאד יד טָאה סָאמ רעקיבלעז רעד ןיא
 רעבירעד .ןעמעלבָארּפ-סנבעל וצ גנַאגוצ ןופ ןדיישרעטנוא עשיאיײטרַאּפ
 :טּפיוה ייווצ ףיוא גנולדנַאהַאב רעזדנוא ןרירטנעצנָאק ָאד רימ ןליוו
 עשידיי יד טרימרָאפ ןבָאה סָאװ עסערּפ רעשידיי רעד ןופ סעּפורג
 ייברעד ןוא ,הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא דנַאלשטייד ןיא גנוניימ עכעלטנפע
 ;ןטסַארטנָאק ערעייז ןבײהסיױרַא ןוא ןעגנוכיילגרַאפ ןריפכרוד רימ ןלעוו

 ןופ םוטנדיי ןשטייד ןיא ?םָארטש-טּפיוה; רעייז ןעניז ןיא ןבָאה רימ

 רעקיזָאד רעד .רערעדנַא רעד ןופ םָארטש ןשיטסינויצ םעד ןוא ,טייז ןייא

 -רעטנוא יד זַא ,גנוצעזסיורָאפ רעשידָאטעמ רעד ףיוא ךיז טציטש זילַאנַא

 םעד רַאפ טרעוװ ןטצענערגַאב ַא רשפא טָאה ןעגנוטייצ ןופ גנוכוז

 .קיטילָאּפ "ןכַאמ, ןוא ןסולשַאב ןעמעננָא ןופ ןסעצָארּפ ןופ רעשרָאפ

 ןוא -- רוקמ ַא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא ןעז רעכיז געמ'מ רעבָא

 עטיירב יד ןענעקרעד וצ -- רוקמ ןטסקיטכיװ םעד ,תמאה ןעמל

 עכעלטנפע יד לַאפ רעזדנוא ןיא ,גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןופ ןצנעדנעט

 .הפוקת רעטדערעגמורַא רעד ןיא ןדיי עשטייד יד ןופ גנוניימ

 עטכישעג רעד ןיא ןרָאי-לרוג יד ןעװעג ןענעז 1929-+8

 ןיא ןבָאה םוטנדיי ןשיאעּפָארײא ןופ ןבעל ןיא .קלָאפ ןשידיי ןופ

 :ןשינעעשעג עקידנדײשטנַא ייוצ טליּפשעגּפָא ךיז ןרָאי עקיזָאד יד

 עסיורג סָאד ןוא דנַאלשטייד ןיא םזיצַאנ ןופ םוקפיוא רעד ,סנטשרע

 ןשידיי םעד ףיוא טכַארבעג טָאה םוקפיוא רעקיזָאדרעד סָאװ קילגמוא
 סָאװ ,קיטילָאּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ החלצה יד .סנטייווצ ;קלָאפ
 -- םייה עלַאנָאיצַאנ ַא קלָאפ ןשידיי םעד ןבעג ליצ םעד טַאהעג טָאה
 םזיצַאנ ןופ םוקפיוא רעד ,ןשינעעשעג עקיזָאדיד ןופ עטשרע יד ןוא
 טסקעטנָאק ןיא זיולב ןייטשרַאפ ןעמ ןעק ,קילגמוא עסיורג סָאד ןוא
 רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב .דנַאלשטייד ןיא ץוביק ןשידִיי ןופ ןבעל ןופ
 רעד ןיא גנודנעוו עקידנדײשטנַא ןַא ןפָאלרַאפ ךיז זיא המחלמ-טלעוו
 ןט-2 ןופ עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד קנַאדַא ןוא ,עטכישעג רעשידיי
 -עג יד ךיז רַאפ טַאהעג קלָאפ עשידיי סָאד טָאה 1917 רעבמעווָאנ

 ןוא :עיצקַא רעוויטיזָאּפ רעטריניבמָאק ןוא רעלענש ַא רַאפ טייהנגעל
 רעד וצ גנורעדָאפסױרַא ןַא ןעוועג זיא םזירעלטיה ןופ גייטשפיוא רעד
 טלעטשעג זיא טימרעד ןוא ,ןדיי עשטייד יד ןופ טייקיעפ-סגנוריגַאער
 טיקכעלגעמ עשיטילָאּפ ןוא עלעוטקעלעטניא יד ווּורּפ םוצ ןרָאװעג
 -רעלטיה סָאװ ,קיטילָאּפ רעד ףיױא ןרעפטנע וצ ןבָאה ןדיי סָאװ
 ןטקנוּפנערב יד .קלָאפ ןשידיי םעד יבגל ןעמונעגנָא טָאה דנַאלשטייד
 רעשידיי רעד ןופ ןהעש עקידנדַײשטנַא יד טָא ןקעד זילַאנַא רעזדנוא ןופ
 .עטכישעג

 1918 ןיא עגַאל יד
 ןשינעעשעג יד טנכייצרַאפ רָאלק רעייז טָאה עסערּפ עשידיי יד

 ןט-2 ןופ עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד זַא ,וצרעד טכַארבעג ןבָאה סָאװ
 -נָא יד ןופ גנוקיטיגרַאפ ַא יװ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רעבמעווָאנ
 רעד ךרוד טכַאמעג טָאה גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד סָאװ ,ןעגנוגנערטש
 װָאלָאקָאס םוחנ ,דנַאלגנע ןיא ןַאמצייו םייח ןופ גנולטימרַאפ רעקיטעט

 יד ןיא סײדנַארב יאול רעטכיר םעד ,עילַאטיא ןוא ךיירקנַארפ ןיא
 טָאה טלָאמעד .םירבח ןוא טניירפ ערעייז ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ
 רעביא טכַאמ עשירעטילימ יד טריזילַאער טַאהעג ײמרַא עשטייד יד
 עטשרעביוא יד .דנַאלסור ןוא ןלױּפ ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ ןלייט עסיורג
 "שידיי טנרעלעג, טַאהעג טָאה ײמרַא רעשטייד רעד ןופ טכַאמ-לעפַאב
 .ןקירבַאפ עשטייד ןיא ןטעברַא וצ עּפָאריײא-חרזמ ןופ ןדיי ןדַאלעגנייא ןוא
 ןיא ןעמָארגָאּפ יד ןוא עּפָאריײא ןיא ןעגנולסיירטפיוא עשיטילָאּפ יד
 -רַאפ ןבָאה המחלמ רעד ךָאנ עינעמור ןוא עניַארקוא ,עיצילַאג ,ןליוּפ
 גנולייצ-סקלָאפ יד זַא ױזַא ,עיצַארגימע רעד ןופ קורד םעד טקרַאטש
 דנַאלשטייד ןיא זַא ,ןזיוועג טָאה (המחלמ רעד ךָאנ עטשרע יד) 1925 ןופ
 "עטקידנערַאפ-טינ, יד .םַאטשּפָא ןשטייד-טינ ןופ ןדיי 107,747 ןבעל
 עוויטַאװרעסנָאק ןבָאה דנַאלשטייד ןיא 1918--19 רָאי ןופ שינערעקרעביא
 ,"דנַאטשפיוא-רעבמעווָאנ רעשידיי רעד, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןטנעמעלע
 -נשַאררעביא רעד טימ ןפלָאהעגסױרַא ךיז ןבָאה ןרענָאיצקַאער יד ןוא
 ערעיײז ןופ טייקידלזמילש רעשיטילָאּפ ןוא טייקידתומימת רעקיד
 ַאזַא ףיוא ;קלָאפ ןופ טייקדימ-המחלמ רעד טימ ןוא רענגעק עלַארעביל
 רעד ןופ ןעלקָאשּפָא טלָאװעג ךיז עיצקַאער עשטייד יד טָאה ןפוא
 המחלמ ַא -- ןרָאי-המחלמ עקיטולב ריפ רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ
 ןיא טָאה יז ןוא טריפעג טָאה יז ,ןפורעגסיורַא טָאה ןילַא יז סָאװ
 ןזירק עקיזָאדיד ןופ םזיטימעסיטנַא רעפרַאש רעד .טליּפשרַאפ ריא
 סנעמעלַא ןיא סָאװ ,טקַאפ םעד ןופ ?גנוקיטומרעד-הביבס;, טּפעשעג טָאה
 ןרענָאיצולָאװער ןדיי ןופ טיײקיטעט יד ןפרָאװעג ךיז טָאה ןגיוא
 סָאד ןבָאה סָאװ ןדיי ,ןעגנוגעווַאב עלַאקידַאר ןופ רעריפ עשיטילָאּפ
 ןַײז עיּפשמ טנעקעג דנַאלשטיײד ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ עטשרע
 -טנַארַאפ רעמ ןוא רעשיטַארקָאמעד רעמ ַא ןופ גנורימרָאפ רעד ףיוא
 -רעגריב ןופ ןּפיצנירּפ ערעטסעפ תבוטל ןוא דנַאלשטיײד ןכעלטרָאװ
 רעד ןופ רעריפ עשיטימעסיטנַא ןבָאה המחלמ רעד תעב .טייקכיילג
 ןוא עקיטכערטרעדינ טכַאמעג גנוטייל-רעטילימ רעשטייד רעטשרעביוא
 ףיוא ןדיי ןופ טסניד םעד ןקעלפַאב וצ ןעגנואימַאב עקידנרעדינרעד
 ןוא ָאדנַאמָאק ןשירעטילימ םעד ןשיוװצ ןעגנודניברַאפ יד ;ןטנָארפ יד
 ,רעלטיה ףלָאדַא ןעמָאנ ןטימ טנעגַא-עדנַאגַאּפָארּפ ןקישטניילק ןסיוועג ַא
 רעשירעטילימ ַא ןיא 1919 רָאי ןיא ןעמוקַאב גנוטיירגוצ ןייז טָאה סָאװ
 -ָאבמיס ןבָאה ןעגנודניברַאפ עקיזָאדיד ,ןעכנימ ןיא טיײהניײא-עיצַאטיגַא
 ןטכענ ןופ ךעלטשער יד ןופ ןעגנואיושנָא יד ןופ טפַאשהבורק יד טריזיל
 .ןגרָאמ ןופ רעמענ-המקנ יד ןופ ןוא

 1929--1919 ןרָאי יד ןיא גנולעטש-טנורג

 -סױרַא ןענעז טייצ-המחלמ רעד ןופ ןעגנומערטש עקיזָאדיד ןופ
 ןענַאטשעג ןענעז'ס עכלעוו רַאפ ,סעמעליד עשיטילָאּפ יד ןסָאלפעג
 עשיטילָאּפ עטסקיטכיו רעיײז ןוא םוטנדיי ןשטייד ןופ םיגיהנמ יד
 ןעוועג זיא סָאד ."ךייר ןשטיוד םיא; ןסייהעג טָאה יז -- טפירשטייצ
 ןײארַאפ-לַארטנעצ רעד סָאװ ,טַאמרָאפ-װַאטקָא ןיא טפירש-שדוח ַא
 טרָא ןייז ףיוא זיא 1922 לירּפַא טייז) ןבעגעגסױרַא טלָאמעד טָאה
 זיא עבַאגפיוא-טּפיױה ןייז סָאװ ןוא ,(?גנוטייצ .פ.צ; יד ןעמוקעג
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 גנוריגער רעד דצמ ןדיי ןופ עיצַאנימירקסיד רעד ןגעק ןקריוו וצ ןעוועג

 -נָאק ןטכער ןופ .ה .ד ."ךייר-רעזייק, ןופ ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ןוא
 -בַאטסע, םעד טעדליבעג טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,לגילפ ןוויטַאורעס
 -טַאּפ טציטשעג לַאנרושז-שדוח רעד טָאה המחלמ רעד תעב ."טנעמשיל
 ןוא ,ןעגנוזָאל ןוא ןעגנורעדָאפ עשטייד עלַאנָאיצַאנ-לַארעביל עשיטָאיר
 ןופ ןעגנואיושנָא יד ןעוועג יקַאט ןענעז סָאד זַא ,קפס ןייק ָאטשינ זיא'ס
 -גנגעקטנַא ךיז טָאה גנוטייצ יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ןדיי עשטייד בור'ס
 עלַארעביל יד יװ טקנוּפ ןוא ,םזיטימעסיטנַא ןלעיציפָא םעד טלעטשעג
 יד ךיוא טָאה ױזַא ,רעטנעצ ןשטייד ןופ ןעיײטרַאּפ יד ןוא ןעיײטרַאּפ
 -סגנוריגער םעד ןריזיטַארקָאמעד וצ טרעדָאפעג גנוטייצ עשידיי עקיזָאד
 טכַאמ רעד ןופ עיצַאזילַארעביל רעד רַאפ געוו םעד ןטיירגוצ ,םעטסיס
 -נָא עקיזָאד יד רעבָא .:?עיכרַאנָאמ רעלענָאיצוטיטסנָאק ַא רַאפ ןוא
 ןעגנואיושנָא עש טייד ןעוועג ,ןעמונעג טנורג ןיא ,ןענעז ןעגנואיוש
 -מעווָאנ ןט-9 ןופ עיצולָאװער רעד רַאפ ךָאװ ןייא ךָאנ ןצנַאגניא ןוא
 ןילרעב ןיא ןפורעג ןיײארַאפ-לַארטנעצ ןופ גנוריפנָא יד טָאה 1918 רעב
 ַא ןרָאװעג ןבעגעג לָאמַארעדיװ זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,גניטימ-ןסַאמ ַא
 טָאה "ךייר ןשטיוד םיא, .:5 המחלמ רעד ןיא טייז רעשטייד רעד רשכה
 גנַאג ןיא טקנוּפדנעװ ַא ןעמוק טעוו'ס זַא .גנונעפָאה יד טקירדעגסיוא
 -שילַארָאמ ןוא טכערעג זיא ךַאז עשטייד יד יו תויה, ,המחלמ רעד ןופ
 זיא ןטנַאילַא יד ןופ ךַאז יד יו סָאמ רעקיבלעזרעד ןיא יונעג ,וויטיזָאּפ
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 -לַארטנעצ ןופ רעריפ רעד טקירדעגסיוא טָאה גנוניימ עקיזָאד יד
 ןוא שזיטסערּפ ןסיורג ןופ ןסָאנעג טָאה סָאװ ,סקופ ןעגיוא ןייארַאפ
 גנולעטש רעקיזָאד רעד ןגעק רעבָא ."טַאר-ץיטסוי, לטיט םעד ןגָארטעג
 ןופ םינקסע ערעגניי ןטערטעגסױרַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןענעז

 סוַארּטש .א טרעברעה

 ךיז ןבָאה סָאװ רענלעז עטריזיליבָאמעד ךיוא ןוא ןיײארַאפ-לַארטנעצ
 ןשיווצ ךיוא ןענופעג ךיז ןבָאה רענגעק :ןטנָארפ יד ןופ טרעקעגקירוצ
 ,דנַאלשטיײד ןיא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידיי יד ןופ רעדילגטימ יד
 -שטיוד ענייארעפדנעגוי ןשידוי רעד דנַאברעפ) עיצַארעדעפ רעייז סָאװ
 יד .טפַארק עכעלטפַאשלעזעג עסיורג ַא ןעוועג טלָאמעד זיא (סדנַאל
 ןבָאה ןעגנומיטש-טייצ ערענָאיצולָאװער יד ןוא שינעבעלרעביא-המחלמ
 ןגעק ןשינערָאװַאב טַאהעג ןבָאה ןטנעמעלע עלַא יד טָא זַא ,ןעוועג םרוג
 ןטלַא ןופ ןשטנעמ .ןַײארַאפ-לַארטנעצ ןופ גנולעטש רעלעיציפָא רעד
 עיציזָאּפָא יד :גירק ןרַאפ ןופ ןעגנוגנידַאב יד ךָאנ טקנעבעג ןבָאה רוד
 עטלַא יד .םזילַאיצָאס ןוא עיטַארקָאמעד ןיא טביולגעג טָאה ןגעקַאד
 לגילפ ןטכער ןופ עצעה-ןדיי עיינ יד זַא ןעוועג הדומ ןבָאה סרעריפ
 ןעגנוגנערטשנָא ןכַאמ טיײצ רעינ רעד ןיא ךיוא ןדיי ןעגניווצ טעװ
 זַא ,טפָאהעג טציא ןבָאה יײז רעבָא ,ללכ ןשידיי םעד ןקידייטרַאפ וצ

 ןופ ןוא גנוריגער רעשינַאקילבוּפער רעד ןופ ןעמוק טעװ העושי י
 טכער עכיילג ןופ ּפיצנירּפ םעד ןציש טעװ סָאװ ,עיצוטיטסנָאק רעד
 -- דנַאל ןופ רעגריב ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ .רעגריב עלַא רַאפ
 ַא זיולב ןדיי יד ןענעז -- סרעריפ ערעטלע יד טהנעטעג ןבָאה ױזַא
 ןרעװ טלײטעגּפָא טעװ עיגילער יד דלַאביװ ןוא ,עּפורג עזעיגילער
 ןופ טכער עכיײלג יד ןרעװ טרעכיזעג ןלעװ סע ןוא הנידמ רעד ןופ
 גיצעג עוויטקעפע יװ ןזײװסױרַא ךיז ןצעזעג יד ןלעװ ,רעגריב עלַא
 5ס.ןדיי ןופ סעיצַאנימירקסיד ןדיימרַאפ וצ

 םעד טימ ןעגנודניברַאפ עקרַאטש טַאהעג טָאה הליהק עשידיי יד
 ףיוא ןזָאלראפ טנעקעג ךיז טָאה'מ .טנעמשילבַאטסע ןשיטילָאּפ םעיינ
 ןוא ?טַאלבעגַאט רענילרעב, יװ ןעגנוטייצ עכיירסולפנייא ,עסיורג יד
 יד קורדסיוא םוצ ןעגנערב ןלעװ יײז זַא ,"גנוטייצ רעטרופקנַארפ;
 ןשטנעמ יד ::.ןײארַאפ-לַארטנעצ ןשידיי ןופ סרעריפ יד ןופ ןעגנואיושנָא
 -- ןעגנוגנערטשנָא-סגנוקידייטרַאפ עטקרַאטשרַאפ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה
 וצ ןדנעוו ךיז טעװ סָאװ ,עדנַאגַאּפָארּפ עטרעלקעגפיוא ןוא עלענָאיצַאר
 -טנפע יד ןעמיטשַאב סָאװ ,ןטכישידנַאטשלטימ ענעגיוצרעד-טוג יד
 ןריפרעד ןלעװ ןעגנוגנערטשנָא עכלעזַא זַא -- דנַאל ןופ גנוניימ עכעל
 ,ןענייז עכלעוו ,םזיטימעסיטנַא ןופ ךעלטשער יד ןופ גנוקיטייזַאב רעד וצ
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 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטײד ןיא עסערפ עשידיי יד

 רעטשלעפעג ןופ טַאטלוזער ַא יװ רעמ טינ ,טניימעג ןבָאה ייז יװ
 +?,םוטנדיי ןוא ןדיי ןגעוו עיצַאמרָאפניא

 רעפסָאמטַא רעד ןיא גנולעטש ַאזַא ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,גנוטכיר ַא
 ןזיל טזומעג טָאה קילבוּפער-רַאמיײװ רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןופ
 .גנורעלקפיוא רעד ןופ טיבעג ןיא ןעמעלבָארּפ עשינכעט עטסנרע עכעלטע
 םעד טצונעגסיוא עדנַאגַאּפָארּפ עשיטימעסיטנַא יד טָאה ךעלטנייוועג
 ןעייטש ןדיי ךסַא זַא ,ןגיוא סנעמעלַא ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה סָאװ טקַאפ
 ןבעל דנַאל ןיא זַא ןוא ,ןעגנוגעווַאב-סקניל עלַאקידַאר יד ןופ שארב
 עדנַאגַאּפָארּפ עקיזָאד יד :עּפָאריײא-חרזמ ןופ ןטנַארגימיא עשידיי ליפ
 ,המחלמ רעד ןיא הלּפמ סדנַאלשטייד טימ ןטקַאפ עקיזָאדיד ןדנובעג טָאה
 -עטולַאװ ,קרַאמ ןצרַאװש ןטימ ,טיױנ רעכעלטפַאשטריו ריא טימ
 טָא רַאפ טָאה ןוא ,דנַאלשטײד ןופ תֹורצ ערעדנַא ןוא סעיצַאלוקעּפס
 ץלַא סָאד .ןדיי ףיוא טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןפרָאװעג ןכַאז עלַא יד
 עוויסנעפעד ַא ןעמענרַאפ וצ ןייארַאפ לַארטנעצ םעד ןסיוטשעג טָאה
 םיא, טָאה ןעגנוטייצ עזַאושזרוב ערעדנַא טימ ךיילגוצ .גנולעטש
 גנורעטישרעד ןוא גנוגערפיוא ןופ ןליפעג טקירדעגסיוא "ךייר ןשטיוד
 טנעדיזערּפ ןופ םישעמ יד ןוא טַאטקַארט רעלַאסרעװ םעד בילוצ
 רעבָא ,?עשיטירקָאּפיה;, רַאפ ןטלַאהעג טָאה גנוטייצ יד עכלעוו ,ןָאסליוו
 טרוק ש"בצ יוװ) רעקיטילָאּפ עשידיי ןופ ץוש ןיא טלעטשעג ךיז טָאה יז
 רענָאיצולָאװער ןקלַאקידַאר-סקניל ןוא לַאוטקעלעטניא םעד .,רענזייא
 יו ןטסקיסַאּפמוצ סיוא ייז טעז סע יװ ױזַא ןעלדנַאה וצ (ןעכנימ ןופ
 ,ײארַאפ-לַארטנעצ ןופ גנוטייצ יד ךיוא םגה) רעגריב עשטייד
 ןטלַאה ךיז ןלָאז ןדיי זַא ,טלָאװעג טָאה ,ןטסינויצ עסיוועג יװ טקנוּפ
 ערעדנַא ןוא ןײלַא ךיז ןרינָאּפסקע טינ ןלָאז ןוא "זָאלטקַאט; רעקינייוו
 :3(טפַאשטנייפ-ןדיי רעוויסנעטניא ןַא ףיוא ןדיי עקידלושמוא

 טשיטסינויצ יד טָאה רָאטקַאפ רעשידיי רערעדנַא רעדעי יװ רעמ
 ןײארַאפ-לַארטנעצ ןופ גנולעטש רעד ןגעק תונעט טַאהעג טייהרעדנימ
 ןשיטסיצילבוּפ ןוא סרוק ןלענָאיצקַאדער םעד דצמ .ןַאגרָא-עסערּפ ןייז ןוא
 ןשיװצ יו טסַארטנָאק ןרעסערג ַא ןלעטשוצרָאפ רעווש ךיז זיא טלַאהניא
 רעשידוי, רעד ןוא טייז ןייא ןופ "ךייר ןשטיוד םיא;, ןופ ןעגנולעטש יד
 טַאהעג טָאה גנוטייצ עשיטסינויצ יד .רערעדנַא רעד ןופ ?וַאשדנור
 ןשטיוד םיא, טָאה ןגעקַאד -- :+'טרַאדנַאטס רענילרעב; ןופ טַאמרָאפ ַא
 זיא סָאװ ,לַאנרושז-שדוח ןדילָאס ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג "ךייר
 ןיינ .לַאנרושז ןימ ַאזַא ןופ ליטס "ןרעווש; ןיא ןבירשעג ןעוועג ךיוא
 טכַארבעג טָאה גנוטייצ עשיטסינויצ יד סָאװ לַאירעטַאמ ןופ לטנעצ
 רעד ןיא ןדיי ןופ ןבעל ןגעוו ,דנַאלסיױא ןופ תועידי ןופ ןענַאטשַאב זיא
 ,ןצנערעפנָאק ,םזינויצ ןופ םיניינע עשיטילָאּפ ,ןעמָארגָאּפ ןגעוו ,טלעוו
 -עג עקיטכיו .ל"גדא לארשי-ץרא ,רוטלוק .,טייקיטעט עשיאייטרַאּפ
 ,ןריזימינימ גנוטייצ יד טגעלפ טייקכעלקריוו רעשטייד רעד ןופ ןשינעעש
 הנווכ רעד וצ ןטינשעגוצ ןעוועג זיא לַאירעטַאמ ןופ גנוריגַאדער יד ןוא
 גנוטייצ רעד ןופ "ּפעק, עסיורג יד .טייקיטכיוו רעייז ןרעדנימרַאפ וצ
 םזינויצ ןופ תוחלצה יד ןגעװ תועידי רַאפ טריוורעזער ןעוועג ןענעז
 רעביא דנוב-רעקלעפ ןופ טַאדנַאמ ןגעוו ,ָאמער-ןַאס ןיא ,לַאסרעװ ןיא
 ,סיוועג .ןעורמוא עשיבַארַא ,סערגנָאק ןשיטסינויצ ןגעוו ,לארשי-ץרא

 ןעגנוטערטסיורַא עשיטימעסיטנַא ןגעװ ןטכירַאב טגעלפ גנוטייצ יד
 ןרָאװעג ןבעגעגרעביא תועידי עכלעזַא ןענעז זיײװלײט ;דנַאלשטיײד ןַיא
 עיצקַאדער יד טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,ןטכיזרעביא-עסערּפ יד ןיא
 ףשינעעשעג עכלעזַא וצ גנולעטש ריא ןקירדסיוא לקיטרַאטיײל ַא ןיא
 ןכעלנייּפ ַא ןעזעג טַאטקַארט רעלַאסרעװ ןיא טָאה "וַאשדנור עשידוי, יד
 ,עּפָארײא ןופ הדירי רעשילַארָאמ רענײמעגלַא רעד ןופ קורדסיוא
 גנוטַײצ יד טָאה טַאטקַארט ןקיזָאדמעד ןופ רקיע םעד יבגל רעבָא
 (טלַאּפש לטרעפ ַא ףיוא לקיטרַא ןַא ןיא) גנוקרעמַאב ןייא רָאנ טכַאמעג
 יז טָאה טַאטקַארט רעד סָאװ ,ןליוּפ ןיא ןדיי ןופ טכער יד ןגעוו --
 ןדנוברַאפ ןעװעג זיא קיטילָאּפ עשיטסינויצ יד .ןריטנַארַאג טלָאזעג
 טשרע טָאה סָאװ טכַאמסיױרג יד ,דנַאלגנע ןופ קיטילָאּפ רעד טימ
 +5.לארשי-ץרא ףיוא טַאדנַאמ םעד ןעמוקַאב טלָאזעג

 זיא "וַאשדנור רעשידיי; רעד ןופ קיטילָאּפ עשיטסינויצ עקיזָאדיד
 ןלערוטלוק ןוא ןשיטילָאּפ ַא ןופ שימעג ַא יװ ןרָאװעג ןטינשעגוצ
 ןשיטסינויצ ןיא רָאטקַאפ רעקידנרינימָאד ַא ןעוועג זיא סָאװ ,םזינויצ
 יד .המחלמ-טלעו רעד תעב ןוא המחלמ-טלעװ רעד רַאפ רעגַאל
 םעד ןופ עיסרעוו עשידייךרעב ַא טעדנירגַאב טַאהעג טָאה גנוטייצ
 ןופ (עיצַאנעילַא) גנודמערפּפָא רעד ןגעוו ןטלַאהעג טָאה ןינעל סָאװ
 .רעדנעלמייה ענייז ןופ ןקעװצ עלַאנָאיצַאנ יד יבגל טַאירַאטעלָארּפ
 ,הלּפמ יד רעדָא ןוחצנ רעד טינ זיא קיטכיוו :רעטרעװ ערעדנַא טימ
 רע רעװ ןייז רע געמ ןוא -- רעגיז רעד סָאװ ןצונ רעד זיא קיטכיוו
 טָאה םעד ןיא ןוא ,לארשי-ץרא שידיי ַא תבוטל ןעגנערב ןעק -- זיא
 עקידנפיול ןצַאשוצּפָא בַאטשסַאמ ןקיצניא םעד ןעזעג גנוטייצ יד
 טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ ןעגנודניברַאפ עשיטילָאּפ יד +?.ןשינעעשעג
 זיא ןַאמצייוו ר"ד סָאװ ,גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןשיוװצ ןסָאלשעג
 ןבָאה תונידמ-ןטנַאילַא עשירעגיז יד ןוא ץיּפש ריא ןיא ןענַאטשעג
 ןופ קיטילָאּפ עשטייד יד זיא סָאמ רעסיורג ַא ןיא זַא ,ןעוועג םרוג
 עשיטסינויצ יד ןופ ןגיוא יד ןיא קיטכיוו רעייז ןעוועג טינ טייצ רענעי
 ,םוטנדיי ןשטייד ןיא טייהרעדנימ ַא ןעוועג ןענעז ןטסינויצ יד .סרעריפ
 ןָא ןסילשוצנָא ךיז ןפורעג םיא טָאה "וַאשדנור, עשיטסינויצ יד רעבָא
 ןוא טלעװ רעד ןיא םיצוביק עשידיי ערעדנַא ןופ גנולעטש רעד
 עשיטסינויצ סָאד טעברַאעגסיוא טָאה'ס סָאװ םַארגָארּפ סָאד ןריטּפעצקַא
 :ןָאסבָאקַאי רָאטקיװ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןעגַאהנעּפָאק ןיא ָארויב
 -טימ עשידיי ,לארשי-ץרא ןיא םייה עלַאנָאיצַאנ עשידיי ַא ןעיוב סָאד
 טלָאזעג ךיז טָאה גנודנירג ןייז סָאװ ,דנוברעקלעפ ןיא טּפַאשרעדילג
 רעדנעל עלַא ןיא טכער עשידיי ןופ ץוש ,גירק ןכָאנ דלַאב ןריזילַאער
 ןּפורג-סטייהרעדנימ רַאפ סעיטנַארַאג עלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ ךמס ןפיוא
 .ו"זַאא רעדנעל ערעייז ןיא

 ייוצ ךָאנ ןעמוקעגוצ דנַאלשטיײד יבגל ןענעז גירק ןכָאנ דלַאב
 וצעזעג-םַאנסיוא עשטייד ןרילונַא ןגעװ עגַארפ יד ,סנטשרע :ןטקנוּפ
 סרעדנוזַאב ןוא ,דנַאלשטיײד ןופ רעניווװנייא ,רעגריב עדמערפ ןגעק
 עגַארפ יד ,סנטייוװצ ןוא ,רעדנעל-חרזמ ןופ רעגריב ,ןדיי עדמערפ ןגעק
 .תוליהק עשידיי יד ןיא םעטסיס-לַאװ סָאד ןריזיטַארקָאמעד ןגעוו
 טכער-לַאװ ןבעג וצ ןסיוא ןעוועג זיא גנורעדָאפ עטצעל עקיזָאדיד
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 -חרזמ ןופ ןטנַארגימע עשידִיי עמערָא יד ןעגנוטלַאװרַאפ-תוליהק יד ןיא
 עכעלטע ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ גהנמ םוצ קע ןַא ןכַאמ ןוא עּפָארײא
 -הליהק רעד ןיא רעיײטשרָאּפ ןלייוו וצ טכער סָאד ןכלעוו טיול ,תורוד
 רַאפ רעלייוו ןופ גנורעײטשַאב רעד ףיוא טריזַאב ךיז טָאה גנוטלַאוװרַאפ
 ןעוװעג זיא סָאװ ,זנעצ-רעייטש ןפיוא רעדָא) ןשינעפרעדַאב-הליהק יד
 .(1847 רָאי םעד טייז ךָאנ ןסיירּפ ןופ תוליהק עשידיי יד ןיא ןעמונעגנָא
 טָאה "וַאשדנור עשידוי יד סָאװ םרָאפטַאלּפ רעד ןופ ןיורק יד ןוא
 ןשידיי ַא ןפורוצנעמַאזוצ גנורעדָאפ יד ןעוװעג זיא טעברַאעגסיוא
 -סערגנָאק, רעקידסלָאמעד רעד ןופ לט ַא יװ) סערגנָאק-סקלָאפ
 רעד ןופ טייז רעד וצ ןייטש טלָאזעג טָאה סָאװ ,סערגנָאק ַא ,(גנוגעווַאב
 עשיטילָאּפ עריא ןיא ןציטש ריא ןוא טּפַאשרעריפ רעשיטסינויצ
 ב?רעדנעל-ןטנַאילַא יד ןופ רעקיטילָאּפ יד רעביאנגעק ןעגנורעדָאפ

 -עגנָא ןעוועג ןענעז ןעגנורעדָאפ עקיזָאדיד עכלעוו ףיוא ןליצ יד
 עשיטסינויצ יד ןקרַאטש ןגעוו קנַאדעג רעד ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ,טלעטש
 יד ןופ ןטנַארגימע עשידיי סָאװ םעדכרוד דנַאלשטייד ןיא העּפשה
 שוריפב ןבָאה ןליצ עקיזָאדיד ,טכערמיטש ןעמוקַאב ןלעװ רעדנעל-חרזמ
 ,טייצ ַא ןיא םוטנדיי ןשטייד ןופ ןעגנואיושנָא יד טימ טריטסַארטנָאק
 רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,ןעזעג טָאה טרָאד ץוביק רעשידיי רעד ןעוו
 רעד טימ עיצַארגעטניא רעלופ וצ ךיז טרעטנענרעד רע זַא ,עטכישעג
 -- דנַאל ןופ ןבעל ןלַאיצָאס ןוא ןשיטילָאּפ ןיא גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא
 טַאטלוזער ןיא ךעלדיימרַאפמוא ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ סעצָארּפ ַא
 ןערב ןיא ,רעמכָאנ .גירק םעד ךָאנ ןופ םערוטש ןרענָאיצולָאװער ןופ
 עקיטפנוקוצ רעד ןופ גנורימרָאפ רעד רַאפ עיצַאטנעמוגרַא רעד ןופ
 רעד זַא ,גנולעטש יד ןעמונעגנָא "וַאשדנור עשידוי, טָאה ןעגנויצַאב
 רעטשרעטנוא רעד ןיא טעװ טעטילַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ קנַאדעג
 יד .תולג ןיא ןבעל ןשידיי ןופ עיצַארגעטניאזעד רעד וצ ןריפ הרוש
 ,קלָאפ ןגייא רעייז וצ ןרעהעג ,טהנעטעג גנוטייצ יד טָאה ,ןדיי עשטייד
 ּפיצנירּפ םעד ןריטּפעצקַא זומ הנידמ עשטייד יד .קלָאפ ןשטייד םוצ טינ
 טלָאמעד ךָאנ טָאה'מ םגה ,ןימ רעד ןעוועג זיא סָאד) םזילַארולּפ ןופ
 עיירט ןייז ןפרַאד ןדיי יד ןוא ,(ןימרעט ןקיזָאדמעד טצונַאב טינ
 :5,דנַאל-ןיווו רעייז ןופ רעגריב

 ןטלַאּפש יד ןופ טריפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןפמַאק"עדנַאגַאּפָארּפ יד
 סָאד טלניּפשענּפָא ןבָאה דנַאלשטיײד ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ
 ןעגנונפָאה עשיטסינויצ עשיטסילַאמיסקַאמ יד ןופ ןעקניז עזייווכעלסיב
 ײז ןשיװצ -- םוטנדיי ןשטייד ןופ ןרָאטקעס עבושח .טייצ רענעי ןופ
 -געו ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,עיסקָאדָאטרָא רעטרופקנַארפ יד ךיוא
 קנַאדעג םעד ןפרָאװעגּפָא ןבָאה -- ןדיי ךס ַא רַאפ לָאר עשירעזייוו
 רעד ןוא ,:? טייקיטעט רעשיטסינויצ רַאפ רישכמ ַא יװ סערגנָאק ןופ
 ענייז זַא ,גנולעטש ןייז טקיטעטשַאב רעדיוװ טָאה ןיײארַאפ-לַארטנעצ
 ןוא םזיטימעסיטנַא םעד ןגעק ןדיי ןצישַאב וצ ןענעז ןקעװצ-טּפיוה
 -גשיווצ רעד ןיא +?."דנַאלשטייד וצ טפַאשיירט עקידנעטשלופ ןגעלפ;
 -רופלַאב יד זיא ןטַאטקַארט-לַאסרעװ יד ןיא זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא טייצ
 ןבירשעגרעטנוא זיא'ס זיב) ןרָאװעג ןסָאלשעגנײא טינ עיצַארַאלקעד
 רעד ןוא 1920 טסוגױא ןט-10 ןופ טַאטקַארט-רוועס רעד ןרָאװעג

 סוָארטש .א םרעברעה

 ילוי ןט-22 םעד ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא טַאדנַאמ-דנוב-רעקלעפ
 ןופ גנוריסנַאניפ רעד רַאפ זַא ,ןרָאװעג רָאלק ךיוא זיא'ס ;(2
 רעד ןופ ךיוא ןעלטימ ןעמוקַאב ןומ ןעמ טעװ לארשי-ץרא בושיי
 -ןרק רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ױזַא ןוא) טלעוו רעשיטסינויצ-טינ
 ןשיטילָאּפ ןפיוא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ןטייקירעװש יד .(דוסיה
 םרָאפטַאלּפ רעד ןיא ןּפָארטעג ןבָאה טפַאשטריװ רעד ןיא ןוא טיבעג
 טכַאמ-טַאדנַאמ יד ןציטש טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,םזינויצ ןשיטילָאּפ ןופ
 ,רוציקב .לארשי-ץרא ןיא טייהרעמ עשידיי ַא ןײטשטנַא טעוו'ס זיב
 עשיטסַימיטּפָא יד ןופ טרָא ןפיוא ןוא ,טייצ טרעדָאפעג טָאה המשגה יד
 עשיטילָאּפ טרעוװש ןעמוקעג ןענעז המחלמ רעד ךָאנ דלַאב ןופ ןעגנומיטש
 רעשיטקַארּפ רעד ןופ ןטיבעג ערעדנַא ןיא ןשינעלגנַאר ןוא ןפמַאק
 ןוא רַיא ןשיװצ ייס אפוג גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ייס ,טעברַא
 +:.תוחוכ עקידנסיורד

 ףיוא טקעד דנַאלשטיײד ןיא טיײצ רענעי ןופ עסערּפ עשידיי יד
 ןטסינויצ-טינ ןוא ןטסינויצ .דָאירעּפ םעד ןופ ןצנעדנעט-טּפיוה יד רָאלק
 סָאװ סעיצקנופ עשיטקַארּפ ןיא ןטעברַאוצנעמַאזצ ןביוהעגנָא ןבָאה
 יּפש רעד ןיא ןוא ,לארשייץרא בושיי ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז
 עלַארעביל ןוא ןשטנעמ ערעגניי טלעטשעג ךיז ןבָאה ןטסינויצ-טינ יד ןופ
 יקַאט טָאה "וַאשדנור עשידוי, יד .ןײארַאפ-לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ
 עשידיײ; גנוטייצ רעד ןופ ןטלַאּפש בור'ס טעמדיוועג רעטייוו ךיוא
 ,קילבוּפער רעשטייד רעד ןופ ןצענערג יד ץוחמ ,?טלעוו רעד ןיא םינינע
 ַא ןריזיטערקנָאק וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג ךיוא זיא גנוטייצ יד רעבָא
 ץוה .םוטנדיי ןשטייד ןופ םינינע עטסקינייװעניא יד ןיא גנולעטש
 ץנעדנעט ענעגַײא ןַא טלקיװטנַא גנוטייצ עשיטסינויצ יד טָאה םעד
 לַאנָאיצַאנ-יב שיטס:נויצ ַא ןגעוו קנַאדעג ןשיטסינויצ ןופ ןעמַאר יד ןיא
 ןעמוקעגפיוא גנוטייצ רעד ןיא זיא טכיזניה רעד ןיא ןוא ,לארשי-ץרא
 -סנָאיצקַא ןשיטסינויצ ןופ םזינויצ ןשיטילַאּפ םוצ עיציזָאּפָא ןַא
 .ווָאלָאקָאס ןוא ןַאמצייוו ןענַאטשעג ןענעז ץיּפש ןייז ןיא סָאװ ,טעטימָאק
 ועקנעש ןביוהעגנָא "גנוטייצ .פ .צ, יד טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא
 ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדיי ןופ עגַאל רעד טײקמַאזקרעמפיוא רעמ
 ןטקַאפ ןרירטסיגער ןיא ןגעלעג רעטייוו זיא סערעטניא-טּפיױה ריא םגה
 -געט עשיטימעסיטנַא יד ןופ גייטשפיוא םעד טלגיּפשעגּפָא ןבָאה סָאװ
 טקיסעלכַאנרַאפ טינ ייברעד טָאה גנוטייצ יד רעבָא ;דנַאלשטיײיד ןיא ןצנעד
 .םוטנדיי ןשטייד ןופ השורי-רוטלוק יד

 ןופ עטכישעג יד ןגלָאפוצכָאנ ץַאלּפ גונעג טינ ָאד ןבָאה רימ
 םיא ןיא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה יז יװ ,דנַאלשטייד ןיא ץוביק ןשידיי
 .סױרַא קידָאירעּפ רענעגייא ןייז ןופ ןטנעמוקָאד ןופ ךמס ןפיוא .אפוג
 ןעגנוניישרעד יד ןגעװ 'ַאשדנור רעשידוי; רעד ןופ זילַאנַא רעד
 ןעגנונַאּפש יד ןופ קורדסיוא ןַא יו םזיטימעסיטנַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ
 ןטיײהרעדנימ ןוא רעקלעפ-סטייהרעמ ןשיווצ
 וו ,גנולעטש יד יװ ןטקַאפ יד ןכָארּפשטנַא רעמ יאדװַא טָאה
 זיא סָאװ גנולעטש ַא ,ןײארַאפ-לַארטנעצ רעד ןעמונעגנָא טָאה'ס
 יד זַא ןגָאז ןעמ ןעק טנייה .טריצילּפמָאק רעמ שיגָאלָאכיסּפ ןעוועג
 ,"וַאשדנור רעשידוי; רעד ןופ רָאטקַאדער םעד ,שטלעוו טרעבָאר ןופ גרָאז

 עגנ
 עגנ

 לַאנַא רעקיזָאדרעד

: 



 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטײד ןיא עסערפ עשידיי יד

 רעד רעביאנגעק) סנַאסענער רעקיטסייג ַא יו םזינויצ-רוטלוק ַא רַאפ
 -יירגרעד עשיטקַארּפ זיולב ךיז רַאפ ןעזעג טָאה סָאװ ,?קיטילָאּפלַאער,
 קנופ ַא ןעוועג זיא גרָאז רעקיזָאד רעד ןיא ,(לארשי-ץרא ןיא ןעגנוכ
 קיטילָאּפ רעוויטיזָאּפ רעמ ַא רַאפ שינעפרעדַאב רעד יבגל תואיבנ ןופ
 ףרַאד גנולעטש עקיזָאדיד ןוא ;לארשי-ץרא ןיא רעבַארַא יד יפלכ

 רעשיטסינויצ רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ לייט ַא יװ ןרעװ טנכיײצרַאפ

 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןטַאלוטסָאּפ יד ,יאדוװַא .דנַאלשטייד ןיא גנוגעוװַאב

 טגילעג טָאה יז סָאװ ּפָארט רעד ,סנַאסענער-רוטלוק ַא רַאפ גנוטייצ

 -ללכ טימ עיצַאקיפיטנעדיא ףיוא ,"קיטילָאּפ רעלַאנָאיצַאנ, ַא ףיוא

 ןעגנובערטש עלַא יד ,ל"גדא גנוטכישרעביא עלענָאיסעּפָארּפ ףיוא ,לארשי

 טינ רעבָא ןבָאה ,ץנַאטסיד רערעטייוו ַא ףיוא טקריוװעג רשפא ןטלָאװ

 הנכס רעד ןגעק ףמַאק ןקידנפיול ןיא ןצונ ןייק ןעגנערב טנעקעג

 ןגעק ףמַאק ןיא ןיא דנַאל ןופ גנוריגער רעד ןיא ןוחצנ ןשיצַאנ ַא ןופ

 ףדיי עשטייד יד ןופ טרעדָאפעג טָאה "וַאשדנור, יד .םזיטימעסיטנַא

 עּפָאריײא-חרזמ ןופ ןטנַארגימע יד טימ ןריציפיטנעדיא רעמ ךיז ןלָאז ייז

 -טנעצ יד סָאװ גנולעטש עקידנריזיטַאּפמיס רעקינייװ יד ןופ ךפיה רעד)

 עקיזָאדיד ןוא ,(רעטרע יד ןיא ןעמונעגנָא ןבָאה טייל-ןייארַאפ-לַאר

 ןופ ןלַאפכרוד עטסברַאה יד ןופ םענייא ּפָא טנייה טלגיּפש גנורעדָאפ

 .םוטנדיי ןשטייד ןיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ גנומערטש-טּפיוה רעד
 עשילַארָאמ ןיא טשטייטעגסיוא טָאה ןעגנוטייצ ייװצ יד ןופ עדעי
 ,ןטערטרַאפ טָאה יז סָאװ עּפורג רעד ןופ גנואיושנָא-טלעוו יד ןפירגַאב
 טרעטכיילרַאפ טָאה טקַאפ םעד טָא ןופ גנונעקרענָא עקיטייזנגעק יד ןוא
 .ןטייהנגעלעגנָא עשיטקַארּפ ןיא ןּפורג עדייב ןופ טעברַאנעמַאזוצ יד
 טלקיװטנַא ךיז דנַאלשטייד ןיא ןשינעעשעג יד ןבָאה לענש ץנַאג רעבָא
 קידנעװטיונ טגנידַאבמוא יװ ,רָאלק ןרָאװעג זיא'ס זַא ,גנוטכיר ַאזַא ןיא
 ןיא ןעגנומערטש עדייב ןופ גנוקריװנעמַאזוצ ערעגנע ךָאנ ַא זיא'ס

 .דנַאלשטייד ןיא ןבעל ןשידיי

 הדירי רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ץוש ןופ ןגַארפ
 1933--1930 ,קילבוּפער רערַאמייװ רעד ןופ

 םוטנדיי ןשטייד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעלטיּפַאק עטצעל יד
 ןעגנולעטש יד טל ייז טכַארטַאב ןעמ בוא -- ןענַאטשעג ןענעז
 ןעגנוצַאשּפָא עקידנַאנַארעדיװ ןופ ןכייצ ןרעטנוא -- ןעגנוטייצ יד ןופ
 עשידויא יד .ןעגנוניישרעד עכעלקריוו עריא ןיא עיצַאוטיס רעד ןופ
 ןיא ןסעצסקע עשיטימעסיטנַא טרירטסיגער רעטייוו טָאה "וַאשדנור
 רעד סערעטניא-טּפױוה ריא טקנעשעג טינ רעבָא טָאה ,דנַאלשטיײד
 םעד ןפמעקַאב וצ טייקידנעװטיונ רעד טינ ךיוא ןוא ,הנכס רעשיצַאנ
 זיא טעברַא רעשיטקַארּפ רעד ןופ טיבעג ןיא .םזיטימעסיטנַא ןשטייד
 רעשיטסינויצ רעד ןשיװצ תודחַא סָאמ עסיוועג ַא ןרָאװעג טכיירגרעד
 םעד ןוא עשזָאל-תירב-ינב רעד ,ןײארַאפ-לַארטנעצ םעד ,עיצַאזינַאגרָא
 ןשינעפרעדַאב יד רַאפ זיא 1920 רָאי ןיא ןוא ,דנַאברַאפ-ןטנַאטַאבמָאק
 -לַאװ-קָאה-דַא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג טעברַאנעמַאזוצ רעקיזָאד רעד ןופ
 טינ טָאה טפַאשרעּפרעק עקיזָאדיד רעבָא !(סושסוַאללהַאװ) טעטימָאק
 ךיז ןבָאה'ס רָאנ יװ ןעגנַאגרעדנַאנופ ךיז זיא ןוא ןעוועג םימי-ךיראמ

 רעשיצַאנ רעד ןופ גייטשפיוא ןקידנעָארד ןופ םינמיס יד ןזיװַאב
 ןעוו ,גַאטסכייר םוצ ןלַאװ יד ןיא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה יז יװ ,העּפשה
 -נערטשנָא יד ןגלָאפוצכָאנ ידכ .ןטַאדנַאמ 107 ןעמוקַאב ןבָאה סיצַאנ יד
 -פיוא רעד ןגעק ןעלטימ-עסערּפ טימ טכַאמעג ןבָאה ןדיי סָאװ ןעגנוג
 -ידָאירעּפ רעד ןיא ןקוקניײרַא ןעמ ףרַאד עילַאװכ רעשיצַאנ רעקידנגייטש
 -עלרַאפ ןטסקיטכיװ ןייז ןוא ןײארַאפ-לַארטנעצ ןופ רוטַארעטיל רעש
 +?ןילרעב ןיא ?גַאלרעפדַאליפ, םעד ,רישכמ ןשירעג

 ןענַאטשעג 1932 זיב 1930 ןרָאי יד ןיא ןענעז .טגָאזעג ןיוש יװ
 ,ןטפירשטײצ עשידיי 130 זיב םוטנדיי ןשטייד ןופ תושר ןיא

 באב םוילוי

 טפירש-שדוח רעד ןופ רָאטקַאדער
 ןיא דנוברוטלוק ןשידוי םענופ

 ןילרעב

 טרילעּפַא טינ טָאה ןעגנוטייצ עשידיי ערעקיטכיוו יד ןופ ענייק רעבָא
 ןעגנוטייצ עשידיי יד זַא ,סיוא טזייו ןוא ,רענעייל ןשידיי-טינ םוצ
 ןובשח ןקיזָאדמעד ןופ) .טַאהעג טינ רענעײל עכלעזַא ךיוא ןבָאה
 ,טפַאשגסיו רעד ןופ טיבעג ןיא ןטפירשטייצ ןסילשסיוא ןעמ ףרַאד
 -עטניא עשינעמכַאפ ערעייז טיול ןטסילַאיצעּפס וצ ןייגרעד ןגעלפ סָאװ
 ַא ,"ןעגרָאמ רעד, ןעוװועג זיא ןעגנוטייצ עקיזָאדיד ןופ ענייא .ןסער
 לָאמ סקעז ןעגנַאגעגסױרַא 1934 זיב זיא סָאװ ,טפירשטייצ עשינדמל
 ךיז טָאה ןוא שדוח ןדעי ,1928 ,רעבָאטקָא זיב ,רעטעּפש ןוא ,רָאי ַא
 ,עיצַאנ ,עסַאר ןופ ןגַארפ עשיטערָאעט טימ ןעמונרַאפ לעוטקעלעטניא
 גנוטייצ עקיזָאדיד סָאװ זַא ,ןייז ןָאק ;ל"גדא םזילַאנָאיצַאנ ,הכולמ
 עשטייד ףיוא העּפשה עסיוװװעג ַא ןבָאה טנעקעג טָאה טכַארבעג טָאה
 ןופ שזַאריט רעצנַאג רעד זיא 1925 רָאי ןיא רעבָא ,עלעוטקעלעטניא
 ,טגָאזעג יװ (!ןרַאלּפמעזקע 1,400 לכה:ךס ןעװעג טפירשטייצ רעד
 ,"עסערּפ-ןפורג, ענעכָארּפשעגסױא ןַא ןעוועג עסערּפ עשידיי יד זיא
 ךיז טָאה ןירעד ןיא ,ןדיי רָאנ ןעוועג לָאמעלַא ןענעז רענעייל עריא
 .םזיטימעסיטנַא ןפמעקַאב וצ גייצעג ַא יװ טײקכַאװש ריא ןזיװעגסױרַא
 -ץוש עשידיי יד ןופ ןטייקירעװש יד ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז וצרעד
 רעד ןוא ,עסערּפ עזַאושזרוב ענײמעגלַא יד ןגעוװַאב וצ סעיצַאזינַאגרָא
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 לַאירעטַאמ ןכעלטנפערַאפ וצ ,ןעגנוטייצ עכיירסולפנייא עסיורג יד רקיע
 -לטימ יד טייז .לארשי-תאנש ןופ סעילַאװכ עקידנגיטש יד ןגעק

 ןבעגעגסיורַא "גנוטייצ .פ .צ, עכעלטנכעוו יד טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ
 טמיטשַאב ןעװעג זיא סָאװ ("עבַאגסוַאסטַאנָאמ,;) עבַאגסיוא-שדוח ַא
 ןַא ןבעג גנוטייצ יד טגעלפ ריא ןיא ןוא ,רענעייל ןשידיי-טינ ןרַאפ
 ענלצנייא .עבַאגסױא רעכעלטנכעוו רעד ןופ ןעלקיטרַא יד ןופ בײלקּפָא
 ןייגרעד ןגעלפ -- ןלַאװ ברע -- עבַאגסױא רעקיזָאד רעד ןופ ןרעמונ
 ךעלטנייוועג רעבָא ,ןרַאלּפמעזקע ןָאילימ לטרעפ ַא ןופ שזַאריט ַא וצ
 זיב 50,000 ןעװעג רעמונ ַא ןופ שזַאריט רעכעלטינשכרוד רעד זיא
 ןבעגסיורַא ןביױהעגנָא "וַאשדנור עשידוי, יד ךיוא טָאה 1932 ןיא .0
 +?.רענעייל ןשידיי-טינ ןרַאפ עגַאלפיוא-שדוח ענעגייא ריא

 םזיצַאנ ןופ גיטשפיוא םעד ןגעק עיצקַא עשיטסילַאנרושז יד
 עשידיי סָאװ גנוגנערטשנָא רענײמעגלַא רעד ןופ לייט ַא ןעוועג זיא
 רעהַא .קעװצ םעד וצ טכַאמעג ןבָאה דנַאלשטייד ןיא סעיצַאזינַאגרָא
 -לַארטנעצ רעד סָאװ רוטַארעטיל עשידָאירעּפ-טינ יד ךיוא טרעהעג
 ןרושָארב ,,ןפורפיוא ,ךעלטעלבגולפ -- ןטײרּפשרַאפ טגעלפ ןייארַאפ
 ,ןעניטעלויב ןעװעג ךיוא ןענעז ןבַאגסוא עשידָאירעּפ-שממ .ל"גדא
 עסערּפ רעד רַאפ ןבעגעגסױרַא טָאה ןײארַאפ-לַארטנעצ רעד סָאװ
 -ויכרַא .פ.צ;) ךעלטעלב-עיצַאמרָאפניא ןוא (?טסנידעסערּפ .פ .צ?)
 גרעבשריה דערפלַא טריגַאדער ןבָאה ןטסניד ייווצ עקיזָאד יד ; ("טסניד
 ןופ רַאטערקעס-וװיטוקעזקע רעד ןוא םייהלעדע עטערַאגרַאמ ןוא
 ןעגנוטייצ עשטייד ןופ ןרָאטקַאדער .רעניוו דערפלַא ןײארַאפ-לַארטנעצ
 רָאנ זַא ,סיוא טזייו רעבָא ,ןעניטעלויב עקיזָאדיד ןעמוקַאב ןבָאה
 וליפַא טָאה ןײארַאפ-לַארטנעצ רעד .ןצונסיוא ייז ןגעלפ עטלייצעג
 זיא סָאװ ,גנוטייצ ַא "םרַאלַא רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא ןבעגעגסױרַא
 -סקלָאפ ַא ןיא ןדנעװּפָא ןוא רענעיײל-ןסַאמ םוצ ןדער וצ ןסיוא ןעוועג
 +עצעה עשיטימעסיטנַא-בָארג יד ןושל ןטושּפ

 זיױלב טינ זַא ,ןגָאז ןעמ ףרַאד הרוש רעטשרעטנוא רעד ןיא
 וצ גנוימַאב ןייז ןיא ןלַאפעגכרוד זיא ןײארַאּפ-לַארטנעצ רעד סָאװ
 זיא םיא רָאנ ,םזיצַאנ ןופ גייטשפיוא ןגעק סקידתושממ סעּפע ןָאט
 רעד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא רעד וצ ןייגרעד וצ ןעגנולעג טינ וליפַא
 -שטייד ןיא ?גנוניימ-סקלָאפ יד טרימרָאפ, ןבָאה סָאװ ןשטנעמ עּפורג
 רעדָא "עקיטיײז; א ןעוװעג ייז רַאפ ןענעז םינינע עשידיי ;דנַאל
 ,ךיז טקיטעטשַאב טכיזניה רעד ןיא ןוא ,טייהנגעלעגנָא ?עלעיצעּפס;
 -יזָאלקעװצ רעד ןגעוו עזעט עשיטסינויצ יד ,דנַאלשטיײד יבגל תוחּפל
 ןסיוורעד טייז רערעדנַא רעד ןופ רעבָא .ןעגנואימַאב עכלעזַא ןופ טייק
 ןופ רעריפ יד זַא ,"גנוטייצ .פ .צ, רעד ןופ ןטלַאּפש יד ןופ ךיז רַימ
 ןעזעג ,םַאזכַאװ ןעוועג ןענעז םוטנדיי ןשטייד ןיא םָארטש-טּפיױה
 סָאװ רַאפעג יד טצַאשעגּפָא קירעהעג ןוא םזיצַאנ ןופ גייטשפיוא םעד
 ןופ ןטייז יד ןענעז 1920 רַאפ ךָאנ .םוטנדיי ןשטייד םעד טגָארט רע
 עשיטסיצילבוּפ ןוא ןטכירַאב טימ טּפָארּפעג ןעװעג גנוטייצ רעד
 ;ןסעצסקע עשיטימעסיטנַא ,רָארעט ןשיצַאנ ןופ ןעמעט ףיוא ןעגנוצַאשּפָא
 ןשיצַאנ ןופ עיצּפורָאק ןוא רבע ןלענימירק םעד ןגעוװ סעיצַאמרָאפניא
 ,ךייר) ןפוטש עלַא ןיא ןטַאטלוזער-לַאװ ןופ ןזילַאנַא ,רעוט ןוא רעריפ

 סוָארּטש .א טרעברעה

 -רַאפ-סיצַאנ ןגעק ןסעצָארּפ עכעלטכירעג ,(ןטעטילַאּכיצינומ ,רעדנעל
 +5.וו"אא ל"גדא רעדמיול

 -סיוא ַאזַא ףיוא טריזַאב ךיז טָאה טייקיטעט-עסערּפ עקיזָאדיד
 םעדכרוד זַא ,סעיצַאװיטָאמ ענייז ןוא םזיטימעסיטנַא ןופ גנושטייט
 -יטסילַאנרושז רעד ןופ טייקוויטקעפע יד ןרָאװעג טצענערגַאב זיא אפוג
 יד ןופ טיײקטפָא יד זַא ,ןעװעג הדומ טָאה גנוטייצ יד :עיצקַא רעש

 טפַארק רעשירעפיצ רעד טינ טכערּפשטנַא ןעגנוניישרעד עשידיי-יטנַא

 הרּבס ענעמונעגנָא יד -- ללכב לגילפ-סטכער ןופ ןוא סיצַאנ יד ןופ

 רעשמ ךיז ןעק'מ יװ טַײרּפשרַאפ רעמ זיא לארשי-תאנש זַא ,ןעוועג זיא

 .פ.צ, יד טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא-- ++ןטַאטלוזער-לַאװ יד טיול ןייז

 וא ןלענָאיצַאר םוצ עיצַאטנעמוגרַא ריא טימ טרילעּפַא "גנוטייצ

 ףיוא טציטשעג ךעלרעּפמײשַאב ךיז טָאה ןוא רענעײל ןטעדליבעג
 יד ןעלּפמעטש קירעהעג יװ רָאנ טעוו'מ ביוא זַא ,גנוצעזסיורָאפ רעד
 ןשיטסיסַאר ןופ רקש םעד ןקעדפיוא רעדָא ,עדנַאגַאּפָארּפ עשיצַאנ
 ןקיטכיר ַא ףױא ףױרַא אלימב טימעסיטנַא רעד ןיוש טעװ ,סָאטימ
 .געוו

 עילַאװכ רעקידנעגייטש רעד ןופ זילַאנַא ןשיפיצעּפס רעמ םעד ןיא
 -סיורָאפ רעד ףיוא לכ-םדוק טציטשעג ךיז גנוטייצ יד טָאה םזיצַאנ ןופ
 ןיא רָאנ ,לארשי-תאנש ןיא טינ טקעטש הרצ עתמא יד זַא ,גנוצעז
 רעשיגָאל רעד ןעמוקעג זיא ןענַאדנופ .עיסערּפעד רעכעלטפַאשטריװ רעד
 טעװ עגַאל רעכעלטפַאשטריװ רעד ןופ גנורעסעברַאפ יד זַא ,טנעמוגרַא
 ןצנַאגניא יז רשפא ןוא ײטרַאּפ-יצַאנ רעד ןופ הדירי ַא ןעגנערב ךיז טימ
 גנוטייצ יד זַא ,וצרעד טריפעג טָאה הרבס עקיזָאדיד ןוא -- ןרידיווקיל
 ןלַאװ ןיא תונוחצנ עשיצַאנ יד וצ גנוצעשגנירג טימ ןגיוצַאב ךיז טָאה
 סָאװ םזימיטּפָא רעד זַא ,ןעמעננָא רימ ןגעמ ןגעווטסעדנופ .ל"גדא
 רעד ןיא רעביײרש-לקיטרַא:טַײל יד ןקירדסיוא לָאמטפָא ןגעלפ'סו
 יד .ןעגנונימ עתמא ערעייז טלגיּפשעגּפָא טינ טָאה ?גנוטייצ .פ .צ;
 ןוא רענעײל עריא ןופ לַארָאמ םעד ןבייה טלָאװעג ךיוא טָאה גנוטייצ
 ןופ ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד יװ תויה .טסיײג ןשירעפמעק רעייז ןזייּפש
 לַארטנעצ ַא םזיטימעסיטנַא ןיא ןעזנייא טלָאװעג טינ ןבָאה דנַאלשטייד
 ןרילרַאפ וצ טַאהעג ארומ ןבָאה ייז רעדָא ,בצמ ןשיטקַאפ ןופ םעלבָארּפ
 קרַאטש וצ ןעגנוטערטסיורַא ערעייז ןיא ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןעמיטש-לַאװ
 4טגַארפ-ןדיי יד ןכָארטשעגרעטנוא

 עיצַאלָאזא רעקידנסקַאװ רעטייוו ץלַא רעמ סָאװ רעד ןגעקטנַא
 ריא טלעטשעגסיורַא "וַאשדנור עשידוי, יד טָאה םוטנדיי ןשטייד ןופ
 ןקידנגייטשפיוא ןופ טסקעטנָאק ןיא עגַאל רעד ןופ זילַאנַא םענעגייא
 ,ןעגנירוט) רעדנעל ערעדנוזַאב יד ןיא תונוחצנ עשיצַאנ יד ןיא .םזיצַאנ
 ןעזעג גנוטייצ יד טָאה (א"א ןסקַאס ,גרובנעלקעמ ,עסעה רעטעּפש ןוא
 -עסיטנַא רעד .דנַאלשטייד ןיא ןבעל ןשידיי ןרַאפ הנכס עקידנסקַאװ ַא
 רעשידיי רעד ןיא ןצַאזנגעק-ןסַאלק יד ןדנעוװּוצּפָא גייצעג ַא זיא םזיטימ
 תוחוכ יד ןופ טנעה יד ןיא לזאזעל-ריעש ַא ןענעז ןדיי .גנוטכיר
 טייקידנעטשטסבלעז יד ןצישַאב עכלעוו ןרָאטקַאפ יד רעטנוא ןבָארג סָאװ
 ןוא ,(רעלעירטסודניא ,רעציזַאבסטוג) עיזַאושזרוב רעשטייד רעד ןופ
 סָאװ ץַאלּפ ןקיטכיו םעד קרַאטש ױזַא רעטנוא ייז ןכיירטש רעבירעד



 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטיײד ןיא עסערּפ עשידיי יד

 רעזייהנרַאװ עסיורג יד ןיא ,לדנַאה ןוא ןזעװקנַאב ןיא ןעמענרַאפ ןדיי
 .ל"גדא

 עבַאגפיוא יד טָאה .טהנעטעג גנוטייצ יד טָאה ,םזינויצ רעד
 ןפלעה ךיוא ףרַאד רע רעבָא ,עגַארפ-ןדיי ?עוויטקעיבוס, יד ןזייל וצ
 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ געװ ןפיוא עגַארּפ ?עוויטקעיבָא , יד ןזייל
 ןיא טשרע ןזײװסױרַא ךיז ןעק גנוזייל עקיזָאדיד םגה, ,גנוטכישמוא
 -רַאפ עשטייד-לַא ןַא קיטיונ ןבָאה ןדיי +-"טפנוקוצ רערעטייוו רעד
 רַאפ ףמַאק ןכעלגעטגָאט םעד ןריפ וצ ידכ ("דנַאברַאפסכיײיר;) גנוטערט
 ןשידיי ןרַאפ ןוא דנַאלשטיײד ןיא גנוקיטכערַאבכײלג רעשידיי רעלופ
 ןכָארטשעגרעטנוא טָאה סעזָאמ דירפגיז +.ץעזעג ןופ ןעמָאנ ןיא ץוש
 רעד ןיא טָאה םזינויצ רעד סָאװ סערעטניא ןקידנדײשטנַא םעד
 ,רַאפעג רעשיצַאנ רעד ןגעק ןדיי ןופ גנוקידייטרַאפ רעקידתופתושב
 ןרעטיירב ַא; ןיא ןרעװו טריפעג ףרַאד גנוקידייטרַאפ עקיזָאדיד רעבָא
 עטסעב יד טימ דנוב ַא .ןײארַאפ-לַארטנעצ רעד טריפ'ס יװ "םענרַאפ
 רעשידיי ַא ףיוא ןריזַאב ךיז ףרַאד תוחוכ עשיצַאנ-יטנַא עשטייד
 -נוזַאב ַא ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא לעיפיצנירּפ טייטש סָאװ ,גנולעטש
 ןופ גנורעדָאפ רעזָאלתרושּפ ַא ןוא טעטילַאנָאיצַאנ רעשידיי רערעד
 5?.גנוקיטכערַאבכיײלג רעשידיי

 טַאהעג ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ החלצה רעסיורג רעטשרע רעד ךָאנ
 ַא ןיא ןבירשעג 'וַאשדנור עשידוי, יד טָאה 1920 ןופ ןלַאװ יד ןיא
 ללכ-ךרדב ןענעז ןבעל-תולג ןופ ןעגנולדנַאװא יד זַא ,לקיטרַא-טייל
 ענעי ףיוא עיּפשמ ןענעז יײז יװ רעקיניוו ןטסינויצ ףיוא עיּפשמ
 יד רעבָא ,"ןקידייטרַאפ ןייא ןיא ךיז ןטלַאה סָאװ םוטנדיי ןופ ןזיירק
 .טינ ןסייוו ןוא זָאלטַאר ןעייטש ןטסינויצ ךיוא זַא ,הדומ זיא גנוטייצ
 גנוטייצ יד .הנכס רעשיצַאנ רעד ףיוא וויטקעפע ןריגַאער וצ ױזַא יו
 ןטלַאהוצנייא טייקידנעווטיונ יד ןכָארטשעגרעטנוא ךעלרעהפיואמוא טָאה
 תורצ עסיורג ןעזעגסיוארָאפ טָאה יז לייוו ,ןדיי ייב לַארָאמ ןכיוה ַא
 5ג,םוטנדיי ןשטייד ןרַאפ

 1933--19322 ,ןרָאי עקידנדײשטנַא יד

 עשידיי יד טָאה ץנעטסיזקע רעיירפ ריא ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא
 ידכ ןעגנוגנערטשנָא עקרַאטש טכַאמעג דנַאלשטייד ןיא קיטסילַאנרושז
 יד .דיי ןופ עמיטש יד ןרעהרעד רענעײל ןשידיי-טינ םעד ץזָאל
 "וַאשדנור רעשידוי ,, ןוא "גנוטייצ .פ .צ, רעד ןופ ןבַאגסױא עכעלשדוח
 ףעלקיטרַא-טײל ךיוא ,ןעלקיטרַא ןופ לַאװסיױא ןַא טכַארבעג ןבָאה
 זיא'ס .שדוח םענעּפָאלעגּפָא ןיא ןעגנוטייצ יד ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ
 -שדוח יד רַאפ לַאירעטַאמ ןקיסַאּפ ןופ טייקידנעווטיונ יד זַא ,ךעלגעמ
 -טנפערַאפ וצ "וַאשדנור עשידוי, יד ןגיוװַאב 1922 ןיא טָאה ןגַאלפיוא
 סָאװ .קיטילָאּפ רעשטייד ןופ ןגַארפ ןיא ךיוא ןעלקיטרַא רעמ ןכעל
 עשטייד יד ןופ ןסַאג יד ןיא רָארעט רעד ןסקַאװעג זיא'ס רעסערג
 -ניא יד ןרָאװעג זיא רעקידנּפעשסיױא ןוא רעכעלריפסיוא ץלַא ,טעטש
 ןגעװ טכַארבעג ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי עסיורג יד סָאװ עיצַאמרָאפ
 ,דנַאלשטייד ןופ ּפָארַא-גרַאב ןשיטילָאּפ םעד

 רעמ טלגיּפשעגּפָא ןטלַאּפש עריא ףיוא טָאה ?גנוטייצ .פ .צ , יד
 -שטייד ןופ דיתע ןשיטַארקָאמעד-לַארעביל ַא ןיא ןביולג ןשיטסיצילבוּפ
 יד טָאה ,דנַאלשטייד ןלַארעביל ןוא ןשיטַארקָאמעד ַא ןיא ךיוא .דנַאל
 רעד טנַאהרָאפ ןבעג ןזומ םוטנדיי עשטייד סָאד טעװ ,ןבירשעג גנוטייצ
 רַאפ טייקיטעט רעד ןוא (!עיצַאלימיסַא טינ רעבָא) עיצַאּפיצנַאמע
 רעבָא זיא'ס .דרע רעשטייד רעד ףיוא ןעגנוגנידַאב עכעלשטנעמ ןפַאש
 עשטייד יד ןופ ןגייושליטש ןבילוצ שואי רעד ןסקַאװעג רעמ ץלַא
 טלָאװעג טינ ןבָאה סָאװ ,רעיײטשרָאפ עשיטילָאּפ ערעייז ןוא ןסַאלק-לטימ
 -ײטרַאפ רעד רַאפ ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק םיטש רעייז ןרעה ןזָאל

 (םַאזהימ) םייהלעדע אטערַאנרַאמ

 -טעלב-עיצַאמרָאפניא טריגַאדער
 "ןײרַאפ-לַארטנעצ , םענופ ךעל

 ןיא ןסַאלק-לטימ יד ןופ עטעדניברַאפ ערעייז ןופ טכער יד ןופ גנוקיד

 ןסקַאװעג ךיוא זיא וצרעד לעלַארַאּפ ןוא --- טייהרעדנימ רעשידיי רעד

 ןרָאטקַאדער יד ןופ ןייזטסּוװַאב ןיא טײקמַאזנייארַאפ ןופ ליפעג סָאד

 טזָאלעג ךיז טָאה טנגוי עשידיי .ןיײארַאפ-לַארטנעצ ןופ ןַאגרָא-עסערּפ ןופ

 זַא ןעזעגסיוא טָאה'ס לייוו ,?עיצַאלימיסַא רעטיור, רעד ןופ ןריפרַאפ

 רַאפ ןויטַאנרעטלַא עוויטקעפע רעמ ןרעכיזרַאפ ןעײטרַאּפ-סקניל יד
 יד ןופ סרוק רעד וצ סע טגָאז סע יװ דנַאלשטייד ןופ ןעמעלבָארּפ יד
 ןיארַאפ-לַארטנעצ ןופ ןַאגרָא רעד סָאװ ןסַאלק ענעי ,ןסַאלק-דנַאטשלטימ
 אפוג ןײארַאפ-לַארטנעצ ןיא ןוא .ייז ףיוא ןרַאּפשוצנָא ךיז טכוזעג טָאה
 טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,רוד רעיינ ַא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טציא זיא
 ןעגנורעדָאפ יד ןוא םוטנדיי ןופ עיזיוו יד ןכיירטשרעטנוא וצ רעקרַאטש
 -ינַאגרָא עקיזָאדיד טָאה געוו םעד ףיוא ןוא --- קיטילָאּפ רעשידיי ןופ
 ןטײהנגעלעגנָא יד ףיוא קוק ןשיטסינויצ םוצ טרעטנענרעד ךיז עיצַאז
 רעמ ןעמדיוו ןביוהעגנָא ךיוא גנוטייצ יד טָאה טציא .םויק ןשידיי ןופ
 .רוטלוק רעשידיי ןופ םינינע יד רַאפ טרָא

 זיא רעקרַאטש ץלַא ,סיזירק רעד ןרָאװעג זיא'ס רעפיט סָאװ
 תוהמ רעד ןופ ןטנעמעלעדדנַאטשַאב יד זַא ,ןיזטסּוװַאב רעד ןסקַאװעג
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 -רענָא יד ןוא ןיײזטסּוװַאב-רוטלוק ,ןײזטסּוװַאב זעיגילער --- תודהי ןופ
 ןעגנערבקירוצ ןפלעה ןענעק -- םַאטש ןקידתופתושב ןשידיי ןופ גנונעק
 רעמ ַא ןעמענ ןגעװַאב ייז ןוא םוטנדיי ןופ ּפָא ךיז ןרעק סָאװ ןדיי

 יד ןופ ןטלַאּפש יד ןופ .רוביצ ןשידיי ןופ ןבעל ןיא לײטנָא ןוויטקַא

 -ךעלטנירג ןוא עטפיטרַאפ טריפעג ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ

 -טסבלעז רעשידיי רעד ןופ טײדַאב ןגעוו סעיסוקסיד עלעיּפיצנירּפ

 ןוא םזיויטקעלָאק ןופ דָאירעּפ ?ןלַארעביל-טסָאּפ ןיא גנומיטשַאב

 רעד ןיא יװ ,רעדיװ ןענעז ףיורעד טקוקעג טינ ןוא --- קיטילָאּפ-ןסַאמ

 ,טייז ןייא ןופ ןצַאזנגעק-טנורג יד ןצרַאטש ןבילבעג ,טײהנגנַאגרַאפ

 ןשירָאטַאלימיסַא םעד טקירדעגסיוא ןבָאה סָאװ רעגָאזטרָאװ יד ןשיװצ

 ןוא -- דנַאלשטייד ןעוועג זיא עיצַאטנעירָא רעייז סָאװ ןוא םָארטש

 ףיוא טריזַאב ךיז ןבָאה סָאװ רעגָאזטרָאװ ענעי טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ןיא) .לארשי-ץרא ףיוא ןעוװעג זיא קוקסיוא רעייז ןוא עיצַאלימיסיד

 ַא ןבעגעג "גנוטייצ .פ .צ; יד טָאה 1932 ץרַאמ ןט:10 ןופ רעמונ

 ןופ גָאט-רָאי ןטסטרעדנוה םעד טעמדיװעג ,עגַאלײב עקיטייז-ןעצ

 סעמעט עכלעזַא ףיוא ןעלקיטרַא ןעוועג ןענעז טרָאד ןוא ,טיוט סעטעג

 סעטעג ןיא ך"נת רעד; ,"?לארשי-אנוש ַא ןעװעג עטעג זיא יצ, יװ

 53,(ל"גדא גנופַאש

 רעד ןופ רעבײרש-לקיטרַא-טייל יד ןבָאה טכיזניה רעשיטילָאּפ ןיא

 ןגעלפ סָאװ ןייארַאפ-לַארטנעצ ןופ ןרענָאיצקנופ יד ןוא) ?גנוטייצ .פ .צ,

 -יצַאנ ןופ סקּוװ םעד טײלגַאב (גנוטייצ רעד ןיא ןעלקיטרַא ןביירש

 ןקיטכיזרָאפ ַא טימ 1932 ןיא ןרעלטיה ןופ תונוחצנ-לַאװ יד ןוא רָארעט

 ךיז טָאה ײטרַאּפ-יצַאנ יד עכלעוו ףיוא ןטייקירעווש יד זַא ,םזימיטּפָא

 רעלטיה זַא ,טייקכעלגעמ יד ןכַאמטשינוצ ןלעוו ןסױטשעגנָא טלָאמעד

 "עגסיוא ןבָאה ייז .דנַאלשטיײד ןיא טכַאמ עוויזולקסקע ןכיירגרעד לָאז

 ןעגנַאגרעד ײטרַאּפ-יצַאנ יד ןיוש זיא טציא זַא ,ןביולג םעד טקירד

 זַא ,ןעזעגסיוארַאפ יז ןבַאה קיטייצכיילג רעבַא ,טקנוּפכױה ריא וצ

 ןיא טקעוװעגפיוא ךיז ןבָאה סָאװ ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ יד בילוצ

 עשיטימעסיטנַא ריא ןפרַאשרַאפ רעכיז יז טעװ אפוג ײטרַאּפ-יצַאנ רעד

 סרעלטיה ברע ,גנוטיצ רעד ןופ רעמונ ןטצעל ןיא .עדנַאגַאּפָארּפ

 ,גנוריגער יד טנרָאװעג ןרָאטקַאדער יד ןבָאה טכַאמ רעד וצ ןעמוק

 ,הנכס רעברַאה רעד רַאפ ןיײארַאפ-לַארטנעצ םעד ןוא רעקיטילָאּפ יד

 5בןעגנערב וצ לולע זיא בצמ רעד סָאװ וצ

 רענעייל םעד טרימרָאפניא רדסכ טָאה "וַאשדנור עשידוי, יד ךיוא

 .פ .צ; יד יװ טקנוּפ ןוא ,רָארעט-רעלטיה ןופ ןעגנוניישרעד יד ןגעוו
 םוצ טכַארבעג ןַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ךיוא טָאה ױזַא ?גנוטייצ
 ןיא עיצַאלָאזיא רעשידיי ןופ ןוא גנושיוטנַא ןופ ליפעג סָאד קורדסיוא
 יד טָאה ,רעלייוו רעד .דנַאלשטיײד ןיא תוחוכ עשיטילָאּפ יד ןופ ליּפש
 רעשיטימעסיטנַא רעד ןופ ּפָא טינ ךיז טקערש ,ןבירשעג "וַאשדנור,
 .ןעײטרַאּפ ערעדנַא רעביא גוצרָאפ ייז טיג ןוא סיצַאנ יד ןופ עדנַאגַאּפָארּפ
 םושרג סָאװ גנוניימ יד גנומיטשוצ טימ ןעמונעגפיוא טָאה גנוטייצ יד
 יד סָאװ ,טפירשטייצ יד ,"וניתופיאש, ןיא) טקירדעגסיוא טָאה םולש
 .טיונ רעד ןגעוו (לארשי-ץרא ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה עגיל-םולש-תירב
 ןיא קיטילָאּפ-סגנוקידייטרַאפ רעשידיי רעוויטקַא-רעמ ַא ןופ טייקידנעוו

 סוַארטש .א טרעברעה

 ןופ טדײל לארשי-ץרא ןופ יובפיוא רעד סָאװ ,טיצ רעד ןיא תולג
 רעטכינ ןעזעג "וַאשדנור עשידוי, יד טָאה ללכ-ךרדב -+.עיצַאנגַאטס
 זיא גנוטייצ רעד ןופ גנולעטש יד ןוא ,םזירעלטיה ןופ גייטשפיוא םעד
 רעד טַימ טנכערעג ךיז 1922 רַאפ ךָאנ טָאה יז .שיטסימיסעּפ ןעוועג
 1932 רעמוז ףוס ןוא -?,רעלצנַאק ןרעו טעװ רעלטיה זַא ,טייקכעלגעמ
 55.םוטנדִיי ןשטייד םעד ןטייצ ערעטצניפ טגָאזעגסיורָאפ ןיקצָאמ ָאעל טָאה

 ןוויטקורטסעד רעייהעגמוא םעד טסַאפעגפיוא קיטכיר טָאה גנוטייצ יד
 ןיא ןוא ,גנוגעװַאב יצַאנ רעד ןיא טקעטשעג טָאה סָאװ לַאיצנעטָאּפ
 ןכלעוו ,סולשַאב םעד טציטשעג "וַאשדנור, יד טָאה 1932 רעבמעטּפעס
 רעשיטסינויצ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטרופקנַארפ רעד ןעמונעגנָא טָאה'ס
 -נָא (רעבמעטּפעס ןט-12 ןוא ןט-11 ןופ) דנַאלשטייד ןיא עיצַאזינַאגרָא
 5ז.רַאפעג רעשיצַאנ רעד ןגעק עיצקַא עשיטילָאּפ עוויטקַא ןַא (;ןביוהוצ
 טמַא ןפיוא ןרעלטיה ןופ גנורינימָאנ יד; זַא ,ןבירשעג טָאה גנוטייצ יד
 -יצנַאמע רעשידיי רעד ןופ ףוס םעד ןטײדַאב טעװ רעלצנַאק-סכייר ןופ
 ןשידיי ןיא ּפַאטע םעיײנ ַא ןופ בייהנָא םעד ,דנַאלשטייד ןיא עיצַאּפ
 ערערעמ טָאה גנוטייצ יד +=.?טייקכעלקריוו רעיינ ַא ןופ גנופַאש יד ,ןבעל
 רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ ןשיטילָאּפ ןוא ןלַאיצָאס םעד טריזילַאנַא לָאמ
 טײקמַאזקרעמפיוא יד טרירטנעצנָאק דימת ןוא גנוגעוװַאב רעשיצַאנ
 ןַא יו ריא ןיא טליּפש םזיטימעסיטנַא רעד סָאװ לָאר רעד ףױא
 גייטשפיוא ןופ סעצָארּפ ןיא גייצעג שיטילָאּפ ךעלצונ ךעלטנדרָארעסיױא
 5פ.טכַאמ רעד וצ

 ןעגנונרָאװ ןוא ןזָאנגָארּפ עקירעיורט עקיזָאד יד טימ ןעמַאזוצ
 ןייא ןופ .ןעגנוטכיר ייווצ ןיא עיסוקסיד עשיטילָאּפ ַא טריפעג ךיז טָאה
 זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד ןעמונעגנָא "וַאשדנור עשידוי; יד טָאה טייז
 -רעד;, סױרַא ןזייוו דנַאלשטייד ןיא רוביצ ןשידיי ןופ ןטנעמעלע עסיוועג
 -טקַאט, ,לשמל -- "לַאפרעדנַאנופ ןשיטסינָאיצַאלימיסַא ןופ ןעגנונייש
 -סיליהינא ןוא "עשיניצ, ,עלעוטקעלעטניא עשידיי ןופ ןפירגנָא "עזָאל
 ןענעז סרעדנוזַאב ןוא ,ןטרעוו עלַאנָאיצַאנ עשטייד ףיוא ןלַאפנָא "עשיט
 ןיא רעביירש ךיוא יוװ ,םַאטשּפָא ןשידִיי ןופ טייל-סקניל קידלוש םעד ןיא
 :?פסערּפ-ןעדוי, ןפור ןטימעסיטנַא יד עכלעוו ,עסערּפ רעלַארעביל רעד
 ןעמוק ,ןטלַאהעג גנוטייצ עשיטסינויצ יד טָאה ,כַאז עכעלנע רעבָא
 ןײארַאפ-לַארטנעצ רעד סָאװ ןרַאטנעמָאק יד ןיא ךיוא קורדסיוא םוצ
 ,דנַאלשטײד ןיא ענערַא רעשיטילָאּפ רעד ףיוא ןשינעעשעג יד טיג
 רעשידיי ןופ ליפעג גונעג טימ סיוא טינ ךיז ןענעכייצ סָאװ ןרַאטנעמָאק
 ןליורעדיוװו ןופ ןליפעג טקירדעגסיוא ךיוא טָאה "וַאשדנור , יד .הוואג
 5פ,ןכיילגרעייז ןוא ?ןטנַאלוקעּפס-עשזריב; ןופ םישעמ יּפלכ

 -וצ עקידובכב ,גנוקיטכערַאבכיײלג -- ןטַאלוטסָאּפ עשיטסינויצ יד
 לופ ַא תבוטל ןעגנואימַאב יד ןוא תודחַא עשידיי ,טײקנטלַאהעגקיר
 ןטַאלוטסָאּפ עקיזָאדיד -- קלָאפ ןשידיי םעד תבוטל ןוא ןבעל שידיי
 יד ןגעק ערעירַאב עמַאזקריו ַא ןענעז ,ןטלַאהעג גנוטייצ יד טָאה
 ןופ ?:.ּפיט-תולג "ןזָאללצרָאװ; ןשידיי םעד ןופ ןעגנוניישרעד עטסגרע
 טָאה יז רעבָא ,םזיצַאנ םעד טלּפמעטשעג גנוטייצ יד טָאה טייז ןייא
 עלַאנָאיצַאנ יד ךיז טכיר סע עכלעװ טימ "ןלַאעדיא, יד טנעקרענָא
 ,ןשטייד עקיניזטסּוװַאב-לַאנָאיצַאנ יד יװ טקנוּפ .דנַאלשטייד ןופ טנגוי



 1938- 1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטײד ןיא עסערפ עשידיי יד

 טָאה'ס זַא ,ןטסינויצ יד ךיוא ןעניימ ױזַא ,ןבירשעג גנוטייצ יד טָאה
 ,טקניטסניא ןופ תוחוכ יד זַא ,הפוקת עשיטסילַארעביל יד טקידנעעג ךיז
 ןכעלשטנעמ ןיא ןרָאטקַאפ עקידנדײשטנַא ןענעז עיצידַארט ןוא טולב
 ןסקַאװ טעװ הפוקת "רעשיטסילַאודיוװידניא-טסָאּפ; רעד ןיא זַא ןוא ,םויק
 רעד רַאפ יװ סָאמ רערעסערג ַא ןיא םזינויצ ןרַאפ גנוקידנעטשרַאפ יד
 ןבָאה קיטייצכילג .עיצַאלימיסַא ןופ טלַאה סָאװ ,ןדיי ייב גנוטכיר
 יד סָאװ ,תוקפס ערעװש טקעװעג ךיוא גנוטייצ רעד ןיא רעבָא ךיז
 םוצ גנוגיינ ַא סױרַא טזייו טנגוי עשטייד עשיטסילַאעדיא טשרמולכ
 סָאװ ,טיוק ןשיטימעסיטנַא םעד ןגעק טינ טריטסעטָארּפ ןוא םזיצַאנ
 ,טפָאהעג גנוטייצ יד ךָאנ טָאה ןגעווטסעדנופ .טיײרּפשרַאפ גנוגעווַאב ןייז
 ןטסינויצ רַאפ ידנעוויו סודָאמ ַא ןעניפעג ןבעגנייא ךיז טעוו, סע זַא
 -יירעג, טניימעג) ?םזילַאנָאיצַאנ ןשטייד ןטקיניירעג ןוא ןקרַאטש ַא טימ
 52,(סַאה-ןדיי ןופ "טקינ

 ןעמ ףרַאד עיניל-עיצַאטנעמוגרַא עקיזָאד יד ןצַאשּפָא טמוק'מ ןעוו
 .פ .צ, יד ייס "וַאשדנור עשידוי, יד ייס זַא ,ןעקנעדעג ןגעווטסעדנופ
 ןדיי עשטייד יד לָאז'מ זַא ,טייקכעלגעמ יד ןסָאלשעגסױא ןבָאה "?גנוטייצ
 ךָאנ זיא'ס .טכער עטרעכיזעג-לענָאיצוטיטסנָאק ערעייז ןופ ןבױרַאב
 וצ ,הפוקת רעד טָא ןופ טנורגרעטניה םעד ףיוא ,רעטכייל לסיב ַא
 ביוא ,"גנוטייצ .פ.צ, רעד ןופ סעיזוליא עשיטסימיטּפָא יד ןפיירגַאב
 זיא הנידמ-רוטלוק ַא ןיא, זַא ,טביולגעג טָאה "וַאשדנור, יד וליפַא
 עשטייד יד ןופ גנוקיטכערַאבכיילג יד ןריגענ וצ ךעלצעזעג ךעלגעממוא
 ץעיצַאטנעמוגרַא עקיזָאד יד זַא ,ןעמעננָא ךיוא געמ'מ רעבָא *+.?.ןדיי
 זיא ןרָאװעג טריטקיד ,טייז רעשיטסינויצ רעד ףיוא סנטסקינייוו ,זיא
 עדייב .עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטקַאט ןופ םימעט ךרוד סָאמ רעסיוועג ַא
 עשטייד יד ןופ עגַאל עטלפייווצרַאפ יד ןפירגַאב טוג רעייז ןבָאה ןּפורג
 םעד ןיא ןעגנורילעּפַא זַא ,טפָאהעג אמתסמ ןבָאה ןוא ,1932 ןיא ןדיי
 ןייק .רעגַאל סאנוש ןיא גנוטלַאּפש ַא וצ ןעגנערב רשפא ןלעוװ טסייג
 סָאד ןוא) טנעקעג טינ 1932 ןיא טָאה ןּפורג עקיזָאד יד ןופ ענייא
 דלַאב זַא ,קנַאדעג םעד ןזָאלרעד (עדייב ןופ חבשל ןגָאז ןעמ ףרַאד
 .זָאלטנורג קידנעטשלופ ןזײװסױרַא ןעגנונפָאה עלַא ךיז ןלעװ

 -- טפַאשרעה-יצַאנ רעד ןופ ןרָאי יד
 גנוצַאשּפָא ענײמעגלַא

 ןביירש וצ ווורּפ ןייק ןרָאװעג טכַאמעג טינ ךָאנ זיא טנייה זיב
 רעשיצַאנ רעד ןיא דנַאלשטייד ןיא ןדיי ןופ עטכישעג עטסקינייוועניא יד
 לָאמ רעקידנגונעג ַא ןיא ךיז לָאז'ס זַא ,קיטיונ ,קיטנעק ךָאנ זיא'ס ; הפוקת
 ןצַאשּפָא ןענעק לָאז'מ ידכ "גנוזיילדנע, רעד ןופ ןטָאש רעד ןעיירטשעצ
 ןצַאלּפ סָאד יװ ןעז טזומעג ןבָאה תורוד עקידרעטעּפש סָאװ ,ןכַאז
 ץלַא ךָאנ ןבָאה ןדיי סָאװ סעיזוליא -- סעיזוליא עלופנייּפ יד ןופ
 רעביא סעיסוקסיד טריפעג ןבָאה יז ןעו ,םישדח יד ןיא טנעקעג
 .ןעמַאלפ ןיא ןענַאטשעג ןיוש זיא זיוה רעייז םגה ,טינ-טימ-טשינרָאג
 ועניפעג ןעמ ןעק טייצ רענעי ןופ ןעגנוטייצ יד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא
 ןבעל ןיא ןָאטעג טלָאמעד ךיז טָאה'ס סָאװ םעד ןופ ןעגנַאלקּפָא ךס ַא

 ןופ ןרָאטקַאדער ייב סעזָאפרָאמַאטעמ-קנַאדעג עשיגָאלָאעדיא ש"בצ יװ

 יײז רעטניה ןענעז סָאװ סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ רעריפ ןוא ןעגנוטייצ יד

 ךרוד טריטקיד ןעוועג ןענעז סָאװ ןשינעפרעדַאב עשיטקַאט ,ןענַאטשעג

 ןייז וצ עיּפשמ ןעגנונפָאה .ןעַײטרַאּפ עשידיי ןופ ןעגנובערטש יד

 ,סעיצַאוטיס עשיטילָאּפ עקידנפיול ןיא ןענַאגרָא-טכַאמ עשיצַאנ ףיוא

 טייו יו רענעיײל עשידיי ערעייז ןבעג וצ ןעגנוטיײצ ןופ טכילפ יד

 עסיוועג ַא ךיוא ןוא בצמ ןגעוו סעיצַאמרָאפניא עקידנּפעשסיױא ,ךעלגעמ

 יה דטרפלא

 ,"גנוטייצ .פ .צ,, ןופ רַאטקַאדער
 ןילרעב

 גרעבש

 יד ףוסל ןוא ,עיצַאטנעירָא רעלערוטלוק ןוא רעשיטילָאּפ ןופ סָאמ
 ןענעק סָאװ ,ןכַאז ןכעלטנפערַאפ וצ טינ גנובערטש עקיטכיוו ױזַא
 גנוליײטּפָא רעד ךרוד ןרעוװ טכַאמרַאפ לָאז גנוטייצ יד זַא ,וצרעד ןריפ
 .ָאּפַאטסעג רעד ןיא םינינע עשידיי רַאפ

 טָאה טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג ,1933 ביײהנָא ,ןענעז סיצַאנ יד טייז
 ןעמונעגרעביא טָאה יז סָאװ ,הטיש-רוזנעצ ַא טריפעגנייא גנוריגער רעייז
 ןכָאנ ןיוש ןרירוזנעצ גנוטייצ יד טגעלפ'מ ;עילַאטיא ןשיטסישַאפ ןופ
 ןטקורדעגּפָא ןיא טגעלפ רָאזנעצ רעד ביוא ןוא ,רעמונ םעד ןבעגסױרַא
 רעד ןופ טסייג ןיא ןעװעג טינ זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ ןעניפעג רעמונ
 טגעלפ'מ ,ןרָאװעג טריקסיפנָאק גנוטייצ יד זיא ,קיטילָאּפ רעשיצַאנ
 רעדָא ןענערָאװ םיא ןוא ןעגנורעלקפיוא וצ רָאטקַאדער םעד ןפור
 ןעינילטכיר עניײמעגלַא יד .ןסילש ןצנַאגניא וליפַא גנוטייצ יד טגעלפ'מ
 קורד רעקידנעטש רעד ש"בצ יו -- קיטילָאּפ רעשיצַאנ רעד ןופ
 גונעג ןעװעג ןענעז -- דנַאלשטיײד ןופ ןרירגימע ןלָאז יז ןדיי ףיוא
 קידנעטשלופ טנעקעג רָאטקַאדער רעד טָאה קידנעטש טינ רעבָא ,טנַאקַאב
 םעד ןעמענפיוא ןלעוװ ןרָאזנעצ-ָאּפַאטסעג יד יװ ,ןענעכערסיוא קיטכַיר
 .לַאירעטַאמ ןטקורדעג םענעי רעדָא

 (ת שױ



514 

 ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ ןטלַאּפש יד ןופ ךיוא זיא לענש רָאג
 קיטילָאּפ רעשיצַאנ רעד ןגעק עיסוקסיד עטפַאהבעל יד ןדנּוװשרַאפ
 עסיוװעג ַא טריפעג ךָאנ ךיז טָאה סָאװ עיסוקסיד ַא ;עדנַאגַאּפָארּפ ןוא
 טכַארטַאב ײצילָאּפ עשיטילָאּפ יד טָאה זייוונטייצ ,רעמכָאנ .1932 ןיא טייצ
 לָאז גנוטייצ עשידיי ַא זַא ןרעװ טזָאלרעד טינ ןעק סָאװ ךַאז ַא יװ
 :גנוטייצ רעשיצַאנ ַא ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ןכַאז ןקורדרעביא וליפַא
 ץוחמ ,גנוטייצ רעשידיי רעד רַאפ לַאירעטַאמ ןופ לַאװסיױא םצע רעד
 טנעקעג ךיז טָאה ,רוקמ ןשיצַאנ ןיא טסקעטנָאק ןלעניגירַא םעד
 רעד טימ טריטסַארטנָאק סָאװ ךַאז ַא יװ ָאּפַאטסעג םעד ןזײװסױרַא
 טרָאטעג טינ ךיוא ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי רעבָא .קיטילָאּפ-ןדיי רעשיצַאנ
 תוכייש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ (תועידי רעדָא) סעמעט טימ ןעמענרַאפ ךיז
 -עגנָא טימ רעדָא ,קיטילָאּפ-ןרעסיױא רעשטייד רענַײמעגלַא רעד טימ
 עשידיי ַא .רעדנעל ערעדנַא ןופ ןעגנוריגער יד טימ ןטייהנגעל
 -טינ זיא טָאברַאפ ןקיזָאד םעד ףיוא ןעוועג רבוע זיא סָאװ ,גנוטייצ
 .גנַאל םישדח וליפַא ןוא ןכָאװ ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשעג לָאמניײא

 םעד רעלצנַאק-סכייר סלַא ןרעלטיה ןופ עיצַאנימָאנ רעד טימ
 -סטעברַא יד ןטיבעג לַאקידַאר ,סע טסייה ,ךיז ןבָאה 1922 רַאונַאי ןטס0
 קילברעביא ןַא טכַאמ'ס רעוו ןוא ,ןטס:לַאנרושז עשידיי ןופ ןעגנוגנידַאב
 ,דנַאלשטיײד ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא דָאירעּפ ןקיזָאדמעד ןופ
 ןעגנוגנידַאב יד ןיא ןליפניירַא ןעימַאב ךיז ןוא קיטכיזרָאפ רעייז ןייז זומ
 ןצַאשּפָא שלַאפ ןוא ןרעוװ טלכיורטשעג רע טעװ טינַא -- טייצ רעד ןופ
 ענעבעגעג יד ןיא .עסערּפ רעד טָא ןופ םישעמ ןוא ןעזסיוא םעד
 עקיזָאד יד טריגַאדער ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןבָאה ןשינעטלעהרַאפ
 ַא ןעװעג זיא סָאד .טעברַא עקידנצנעלג ַא זייוונטייצ ןָאטעג ןעגנוטייצ
 -- תופידר ערעווש ןופ שטייב ןרעטנוא ןענַאטשעג דימת זיא סָאװ ,עסערּפ
 טָאה עסערּפ עקיזָאד יד ןכלעוו ,רוביצ רעשידיי רעד יװ יונעג ץנַאג
 יד ןיא סרעביירש יד סָאװ ןסיוו לָאז רענעיל רעד ידכ ןוא -- טנידעג
 טזומעג ןרָאטקַאדער ערעייז ןוא ןיילַא ייז ןבָאה ,ןגָאז ןליוו ןעגנוטייצ
 .ןושל רעדנוזַאב ַא טימ ןדער ןוא קיטקַאט ערעדנוזַאב ַא ןדנעװנָא
 יד ןיא ןענעשרד טיצ רענעי ןיא ןגעלפ סָאװ ,םינבר יד יװ טקנוּפ
 ךַארּפש ַא טימ טצונַאב ךיז ןטסילַאנרושז יד ךיוא ןבָאה ױזַא *+,ןלוש
 יד ןופ ןליװו םעד ןקרַאטש וצ ידכ ,ןשינערעהוצנָא ןוא םיזמר ןופ
 קורדסיוא םוצ ןעגנערב וצ ידכ ןוא טיונ יד ןטלַאהוצסױא רענעייל
 ,עדייב עלַא ןופ ץרַאה סָאד טלופרעביא ןבָאה סָאװ האנש ןופ ןליפעג יד
 יד) .רעגלָאפרַאפ ערעייז ןגעק ,ךיילגוצ רעביירש ןוא רענעיײל ןופ
 ןמה ןעוועג זיא'ס רע ,טסּוװרעד לענש ,לשמל ,ךיז טָאה ָאּפַאטסעג
 -םִירוּפ ערעייז ןיא ןבירשעג ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי סָאװ וליפַא ןוא
 .(! ןושל ןװערַאּפ ַא ןיא ןרעוו טגָאזעג טזומעג טָאה ןרעמונ

 טפַאשרעה-רעלטיה רעד ןופ רָאי ייװצ עטשרע יד סנטסקינייו
 ןבילבעג ןדיי עשטייד יד ןופ עגַאל רעד ןיא ןכַאז ךס ַא ךָאנ ןענעז
 -יושנָא יד טלגיּפשעגּפָא ןבָאה סָאװ ןעגנוטייצ עשידיי יד ןוא ,רָאלקמוא
 רוביצ ןשידיי ןופ סעיצַאזינַאגרָא עוװיטַאטנעזערּפער יד ןופ ןעגנוא
 טעדנירגעג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עלַארטנעצ יד ךיוא ייז ןשיװצ ןוא)
 'רעפסכייר, -- טכַאמ רעד וצ סיצַאנ יד ןופ ןעמוק ןכָאנ דלַאב ןרָאװעג

 סוָארטש .א טרעברעה

 עשידיי יד זא ,טפָאהעג ךָאנ ןבָאה *?ןעדוי ןעשטיוד רעד גנוטערט
 -סגנוריגער רעד ףיוא ןַײז עיּפשמ רשפא טעװ טייקיטעט-סגנורעלקפיוא
 ןשָאלעגסיױא ןעגנונפָאה עקיזָאד יד ךיוא ךיז ןבָאה ףוסל .קיטילָאּפ
 -טוג רעד ךרוד ןרָאװעג טזייּפשעג גנַאל ךָאנ יז ןענעז ןגעווטסעדנופ
 קיטקַאט ַא ,רענגעק יד ןריפרַאפ וצ קיטקַאט רעשירעלטיה רעטנַאקַאב
 ,ןסנַאלַאב עקידלקַאװ עקיליײװטיײצ ןלעטשנייא ןַיא ןענַאטשַאב זיא סָאװ
 ;ןסערעטנַיא ענייז ןצעזרָאפ ןוא ןקרַאטש ןרעלטיה ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ
 רָאנ ,רענגעק ענייז זיולב טינ ןרַאנ רעלטיה טגעלפ ,טסּוװַאב יװ ,ןוא
 לָאמנַײא טינ ןוא ,יטרַאּפ רענעגייא ןייז ןיא ןרָאטקעס ענעדיישרַאפ ךיוא
 "עטצעלע יד זיא טַאט עסיוועג ַא זַא ,ןרירַאלקעד ךעלרעייפ רע טגעלפ
 ,טיײהנגעלעג ַא טכַאמעג םיא ךיז טָאה'ס רָאנ יװ ןוא ,"עקיטליגדנע; ןוא
 עקידתומימת ךייוא ןבָאה ױזַא .ןכָארבעג החטבה עקידרעירפ ןייז רע טָאה
 זיא-יוו-טינ-יוו זַא ,ןעגנונפָאה עשלַאפ ןיא ןגיוונייא ןזָאל טנָאקעג ךיז ןדיי
 -ַאטס ןזָאל דנַאלשטיײד ןיא עגַאל רעייז ןגעווטסעדנופ ךָאנ ךיז טעוװ
 .ןריזיליב

 רענעי ,1923 ביײהנָא ןופ סעדנַאב-רעלטיה יד ןופ רָארעט םעד ךָאנ
 לירּפַא ןטשרע ןופ טָאקיָאב רעד ןעוועג זיא טקנוּפכיױה ןייז סָאװ ,רָארעט
 ןט-15 םעד ,םורַא םישדח עכעלטע ןיא זיא ,ןטפעשעג עשידיי ףיוא 3
 ןצעזעג רעגרעבנרינ יד ןופ גנורימַאלקָארּפ יד ןעמוקעג ,רעבמעטּפעס
 ןגיא יד טנפעעג (קיטיונ ןעװעג ךָאנ זיא סָאד ביוא) ןבָאה עכלעוו
 ןשידיי ןרַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוװעג ןענעז סָאװ ,םיגיהנמ יד ןופ
 טלָאװעג ךיז ןדיי טלָאמעד ךָאנ ךיוא ןבָאה ןגעווטסעדנופ ןוא -- רוביצ
 ַא ןרעװ טרירַאלקעד ךָאנ טעוו'ס זַא ,גנונפָאה רעד טימ ןטסיירט
 ןלעװ סָאװ ,ןדיי יד רַאפ ?עימָאנָאטױא ענײמעגלַא ןוא עלערוטלוק;
 ןופ ףוס רעד .דנַאלשטיײד ןופ ןרירגימע ןלעװ טינ רעדָא ןענעק טינ
 -תופידר רעד טימ ןעמוקעג זיא דנַאלשטיײד ןיא עסערּפ רעשידיי רעד
 טריזילָאבמיס טָאה טקנוּפכױה רַיא סָאװ ,1928 טסברַאה ןופ עילַאװכ
 "טכַאנ-לַאטסירקא רעד ןיא ןלוש עשידיי יד ןופ גנודניצרעטנוא יד
 ןופ גנורינרעטניא רעד ןוא (1928 רעבמעװָאנ ןט-10 ןפיוא ןט-9 ןופ)
 .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא דנַאלשטיײד ןיא רענעמ עשידיי בור'ס

 ןיא ןלייטנייא ןעמ ןעק ןעגנולקיװטנַא עקיזָאד יד ןופ טנורג ןפיוא
 רעד ןיא עטכישעג-טסערּפ עשידִיי קרּפ םעד ןדָאירעּפ יירד רעדָא ייווצ
 עשידיי עינ עכעלטע ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז טלָאמעד .הפוקת'יצַאנ
 ופ גרָאזרקיע יד טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה'ס עכלעװ ןיא ,ןעגנוטייצ
 יד ךיוא ןוא ןגעװ-עיצַארגימע ךיז רַאפ ןעניפעג וצ ןדיי עשטייד יד
 ןשידיי ןרַאפ םַאר עײנ ַא ןפַאש וצ םיגיהנמ עשידיי ןופ ןעגנואימַאב

 ַא טול ,ךיג רָאג זיא -- "ןעדוי ןעשטיוד רעד גנוטערטרעפסכייר , ןעמָאנ רעד

 ,ַאּפַאטסעג רעד ייב םינינע עשידיי רַאפ גנולײטּפָא רעד ןופ גנונדרַארַאפ

 גנוטערטרעפסכייר , ןסייהעג טָאה ץנַאטנעזערּפער יד ןוא ,ןרָאװעג טרעדנעעג

 ןעוועג זיא טכַאמ רעד ןופ הנווכ עשיטילַאּפ יד ."דנַאלשטיוד ןיא ןעדוי רעד

 ,ןרעו טלעטשעגטסעפ טלָאזעג טָאה ןעמַאנ ןופ גנורעדנע רעד טימ : רָאלק

 ַאזַא טינ ללכ טריטסיזקע'ס רעבַא ,ןדיי יקַאט ןעניוװ דנַאלשטיײיד ןיא זַא

 .עיצקַארער ןופ גנוקרעמַאב -- ."ןדיי עשטייד , יוװ ףירגַאב



 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטײד ןיא עסערּפ עשידיי יד

 -הליהק עיינ עכעלטע סױרַא ךיוא ןענעז סע .דנַאלשטייד ןיא ןבעל-רוטלוק
 רעשטייד רעד ןופ ןרָאװעג טגָאיעגסױרַא ןענעז ןדיי יו תויה *=.ןעגנוטייצ
 -ָאיסעּפָארּפ עפש ַא טימ טרעכיײרַאב עסערּפ עשידיי יד ךיז טָאה ,עסערּפ
 ןשידיי ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןופ תוחוכ עלענ
 *5.רעגַאל

 ,טַאמרָאפ םעיינ ַא ןעמונעגנָא ?גנוטייצ .פ .צ, יד טָאה 1933 רעמוז
 עשידוי,, יד ,ןרָאי ךס ַא טייז יו ,טַאהעג ךיוא יז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא
 טגעמעג ןבָאה ןדיי ."טַאמרָאפ-טרַאדנַאטס רענילרעב, םעד ,"וַאשדנור
 יד ןוא ,ןעגנוטייצ עשידיי ןיא רָאנ ןטפעשעג ערעייז עמַאלקער ןכַאמ
 ןעגנוטייצ עשידיי זַא ױזַא ןסקַאװעגסיױא זיא רוקמ םעד ןופ הסנכה
 -שזַאריט יד +-ךעלטפַאשטריװ ןקיטסעפרַאפ טנעקעג ךיוא ךיז ןבָאה
 טריטנעזערּפער טָאה סָאװ ?גנוטייצ .פ.צ, יד זַא ,ןזיױו ןצנעדנעט
 ןרילרַאפ וצ ןביױהעגנָא טָאה םוטנדיי ןשטייד ןיא םָארטש-טּפױה םעד
 -ריפ טרעסערגרַאפ "וַאשדנור עשידוי, יד טָאה ןגעקרעד ןוא ,רענעייל
 ןעװעג זיא 1924 טייז םגה ,גנוטײרּפשרַאפ עניילק רעירפ ריא קיכַאפ
 55,ןקסָאיק-סגנוטייצ יד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ןפיוקרַאפ וצ טרעוורַאפ
 עסיורג יד ןבָאה 1932 רַאפ ןופ טַאמְרָאפ רעייז טימ ךיילגרַאפ ןיא
 .רעמונ ןדעי ןיא ןטייז לָאצ יד ךיוא טרעסערגרַאפ ןעגנוטייצ עשידיי
 -עגסיוא זיא בצמ םעיינ ןיא סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא תוביס יד ןופ ענייא
 -עיצַארגימע ןיא עיצַאמרָאפניא רעשיטקַארּפ רעד ןופ תובישח יד ןסקַאװ
 -ידי ,ןטפירשרָאפ-עטולַאװ ,לארשי-ץרא .ןעמעלבָארּפ עשידירוי ,םינינע
 ןבעג טרַאגעג טינ ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי .ל"גדא דנַאלסיױא ןופ תוע
 ןדיי ןוא ,דנַאלשטיײד ןיא ןשינעעשעג יד וצ ןרַאטנעמָאק רענעייל ערעייז
 הביס ערעדנַא ןַא .ןסיורד ןופ ןעמוק טעװ העושי יד זַא ,טּפָאהעג ןבָאה
 ןבילברַאפ זיא סָאװ טײצ רעצרוק רעד ןיא סָאװ .סָאד ןעװעג זיא
 ןימ ַא טליּפשעגּפָא ךיז טָאה גנוטכינרַאפ ןוא עיצַארגעטניא ןשיווצ ןדיי
 .עימָאנָאטױא-רוטלוק רעשידיי ןופ סנַאסענער

 רענעײל םוצ טציא טָאה ןעגנוטייצ עשידיי ןופ ןטלַאּפש יד ןופ
 ןבעל יײנ ַא וצ ןענַאטשעגפיוא זיא סָאװ עיצידַארט עטלַא ןַא טדערעג
 ןופ םינינע יד רַאפ ץַאלּפ ךס ַא ןבעגענּפָא ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי
 ןוא הלבק וליּפַא ,עטכישעג ,עיּפָאזָאליפ ,עיגילער ,רוטַארעטיל רעשידיי
 עשידוי, יד .ל"גדא ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי ןופ סעיפַארגָאיב ,קיטסימ
 תירבע םעיינ ןיא סרוק ַא רענעייל עריא ןגָאלשעגרָאפ טָאה "וַאשדנור
 יכָאנ םישדח ליפ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,(ָאקעלַאק .ש ןופ טריפעגנָא)
 ןענעז טייקיטעט-רוטלוק רעשידיי רעיינ ַא ןופ ןעמַאר יד ןיא .דנַאנַא
 -עטיל ,ןרָאיטקַא ךס ַא ןופ ןטייקיאעפ יד ןרָאװעג טצונעגסיוא ךיוא
 ןצעזעג יד סָאװ ,רעלטסניק ערעדנַא ןוא רעקיזומ ,ןרָאסישזער ןטַאר
 .םוקילבוּפ ןשטייד םוצ טירטוצ םעד ןסָאלשעג ייז רַאפ ןבָאה 1933 ןופ
 ןעמַארגָארּפ יד ןיא טייקיטעט עטגייווצרַאפ ַא טלקיװטנַא יז ןבָאה טציא
 טיירב ןגעלפ ןעגנוטייצ עשידיי יד ןוא ,"דנוברוטלוק רעשידוי, ןופ
 עטסעב יד ןעוועג רעכיז ןענעז סָאד ;טיײקיטעט עקיזָאד יד ןדיײרמורַא
 טָאה דנַאלשטיײד סָאװ ,ןטיבעג ערעדנוזַאב ערעייז ןיא ,סעזערּפמיא
 .טייצ רענעי ןיא טנעקעג

 ,הפוקת רעקיזָאד רעד ןופ ףוס רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה סע ןעוו

 עריא ןוא עיצַארגימע ןופ ןגַארפ .ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס יד ןבָאה
 ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ ןטייז עטצעל יד וצ טּפוטשעגּפָארַא ,ןטיײקכעלגעמ
 .ןבעל ןשידִיי ןיא ןטיבעג עלַא ןופ לַאירעטַאמ םעד

 גנולסיירטפיוא יד -- 1933--35

 טייקכעלקריוו יד ןענעקרעד ןופ

 טכַאמעג-טלוב םישזער רעיינ רעד טָאה םישדח עטשרע יד ןיא ןיוש

 ייז סָאװ תונכס ,ןדיי עשטייד יד ןופ טייקרעכיז ןוא ןבעל ןרַאפ תונכס יד

 עשטייד ןופ ןסַאג יד רעביא .תורוד טייז טנעקעג טינ עכלעזַא ןבָאה

 ץיעג גרָאעג

 רעד ןעגנולייטטימ , ןופ רָאטקַאדער
 ןילרעב ,יעדניימעג-םרָאפער .דוי

 טימ ןייגנָא יירפ טנעקעג טָאה סָאװ ,רָארעט ַא טעוועשובעג טָאה טעטש
 ןיא ןבָאה עכלעװ ,(א.ס) "ןעגנולײטּפָאםרוטש, יד ןופ ףליה רעד
 יד .יײצילָאּפ-ספליהעג ןופ סוטַאטס םעד ןעמוקַאב ןגנירעג ןופ ןסיירּפ
 ןוא ץעזעג, ןופ ליפעג םוצ ןרילעּפַא טוװורּפעג טָאה עסערּפ עשידיי
 ַא ןיא טנָאמרעד טָאה "גנוטייצ .פ .צ , .קלָאפ ןשטייד ןופ ?גנונדרָא
 עטכישעג רעשטייד רעד רַאפ רעייטשוצ ןשידי םעד לקיטרַא-טייל
 וצ גנודנעוו רעקיזָאד רעד ןופ טַאטלוער רעד רעבָא ,רוטלוק ןוא
 טריפעגכרוד טָאה יײצילָאּפ יד זַא ,ןעוועג זיא גנוריגער רעשטייד רעד
 רעשיטסינומָאק; ַא ןופ רעטנעצ ןיא יווװ) לַאקָאל-עיצקַאדער ןיא עיזיווער ַא
 זיא גרעבשריה דערפלַא רָאטקַאדער-טּפױה רעד ,(!"גנורעוושרַאפ
 -לעמ ַא ןעמוקַאב טָאה עיצקַאדער יד ןוא ,ןרָאװעג ?טשרָאפעגסיוא;
 קימעלָאּפ עפרַאש ןייק ןרירעלָאט טינ רעמ טעװ טכַאמ יד זַא ,גנוד
 5פ,ןטסילַאיצָאס-לַאנָאיצַאנ יד טימ

 "וַאשדנור עשידוי; יד ךיוא טָאה ױזַא "גנוטיײצ .פ.צ; יד יװ
 טלייצרעד ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידנעלסיוא ןופ ןטכיזרעביא טכַארבעג
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 ווא םישעמ-דלַאװעג יד ןפורעגסיורַא טרָאד ןבָאה'ס סָאװ םרוטש ןגעוו
 םוצ ןעגנערב ןופ קינכעט יד ןעוועג זיא סָאד ;סיצַאנ יד ןופ תוחיצר
 -עגרעטנוא ןעװעג זיא סָאװ ,עיצַאמרָאפניא רענעייל ןשידיי ןופ ןסיוו
 ןרָאװעג םַאזקרעמפיוא דלַאב זיא טכַאמ יד רעבָא .רוזנעצ רעד ןפרָאװ
 עשידיי טרעװרַאפ טָאה ײצילָאּפ-םייהעג יד ןוא ,לטרָאפ םעד ףיוא
 .ןטכיזרעביא עכלעזַא ןעגנערב וצ רעטייוו ןעגנוטייצ

 טָאה םזיצַאנ ןופ גנוניישרעד רעד ףיוא ףורּפָא רעשיטסינויצ רעד

 םעד ןכיירטשרעטנוא ןטימ ןעמַאזוצ סָאװ ,ןירעד טקירדעגסיוא ךיז

 קנַאדעג ןרַאפ טפַאשנסיװ ןוא רוטַארעטיל רעשטייד רעד ןופ רעייטשוצ
 יד ןכיירטשרעטנוא ןטימ קיטייצכילג ןוא ,ןטסינויצ עשטייד יד ןופ
 ןעמוקעג זיא ,דנַאלרעטָאפ רעייז וצ ןדיי עשטייד יד ןופ טפַאשיירט
 ,טפנוקוצ רעד יבגל םזימיסעּפ ןוא ֹורמוא ןופ ליפעג סָאד קורדסיוא םוצ
 -טּפיוה רעד .ןעזעגסיוארָאפ ןרָאי ליפ טייז סע טָאה םזינויצ רעד יוװ ױזַא
 ,קנַאדעג ןיא טריזילַאטסירק ךיז טָאה רעפטנע ןשיטסינויצ ןופ ךירטש
 סוטַאטס ןשטייד םעד ןפערט ןלעװ סיצַאנ יד ןופ ןתוירזכַא יד זַא
 עשטייד יד ןופ טיקרעכיז יד ןבָארגרעטנוא רעדָא דנַאלסױא ןיא
 טפרַאדעג טָאה ןענַאדנופ ןוא -- רעדנעל עדמערפ ןיא ןטייהרעדנימ
 דנַאלשטייד ףיוא טגיל סערעטניא םענעגייא ריא ןיא זַא ,ןעגנירדסיורַא
 ןעלקיטרַא-טייל ןיא .םישעמ עשיטימעסיטנַא יד ןלעטשוצּפָא טכילפ יד
 ךַארּפש רעטסיירד ַא ןיא ןרָאװעג טריגַאדער לָאמניײא טינ ןענעז סָאװ
 ןַא ןדיי עשטייד יד רַאפ ןעזעגסיוארָאפ "וַאשדנור עשידוי, יד טָאה
 רעשידיי רעמָאנָאטױא ןַא יװ ("ןייזַאדרעדנָאז") "םויק ןטרעדנוזעגּפָא;
 רעשיטילָאּפ רעד טימ טקעדעג ךיז טָאה סָאװ עעדיא ןַא ,רָאטקעס
 זף.רבע ןיא ןעמונעגנָא טָאה גנוטייצ יד סָאװ ,גנולעטש

 ןעמונרַאפ 1923 גנילירפ ןיא ךָאנ טָאה ענערַא רעשיטילָאּפ רעד ףיוא
 סָאד .ןטקודָארּפ עשטייד ןגעק גנוגעוװַאב-טָאקיָאב יד טרָא לַארטנעצ ַא
 סיצַאנ יד סָאװ ,טָאקיָאב ןשימָאנָאקע םוצ גנוגעווַאב-ןגעק ַא ןעוועג זיא
 -וצמוא יײז גנוָארד רעד טימ ןדיי עשטייד יד ןגעק טרעלקרעד ןבָאה
 ןרָאװעג ןעגנּוװצעג ןענעז ךייר ןיא ןדיי ןוא ,ךעלטפַאשטריװ ןעגנערב
 עגַארפ עטייווצ ַא) .גנוָארד יד ןדנעווצּפָא ידכ ןקריוו וצ ןעמַאזוצ
 רעזדנוא ןופ ןעמַאר יד רעסיוא טגיל עגַארפ עקיזָאד יד ןוא -- זיא
 ,טלָאמעד טַאהעג ןבָאה דנַאלשטיײד ןיא ןדיי יצ --- ָאד גנוטכַארטַאב
 לירּפַא רעטשרע רעד .(הרירב ערעדנַא ןַא ,תופוקת ערעטעּפש ןיא רעדָא
 שידיי רעדעי ןגעק גָאט-טָאקיָאב ַא יװ ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא 232
 ןעגנוטייצ עשידִיי יד ןוא ,דנַאלשטייד ןיא גנומענרעטנוא ןוא טפעשעג
 ןעמוקַאב ןבָאה ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עניילק ןוא עסיורג יד ךיוא יו
 ןיא זַא ,סעיצַארַאלקעד ןכעלטנפערַאפ וצ ןעגנוזייוונָא טכַאמ רעד ןופ
 ןוא ,ךעלצעזעג טינ זיא סָאװ; ןָאטעג טינ ךַאז ןייק טרעוװ דנַאלשטַייײד
 זג.ימ ענעפרָאװעגסױרַא זיא ?ןטכישעג-ליורג, ןופ גנוטיײרּפשרַאפ יד זַא
 -רעטנוא לָאמַארעדיװ ?גנוטַײצ .פ .צ, יד טָאה לירּפַא ןט-6 ןופ רעמונ ןיא
 ,דנַאלרעטָאפ רעייז וצ ןדיי עשטייד יד ןופ טפַאשיירט יד ןכָארטשעג
 ןעגנומיטש עשיגַארט יד ןגעוו רעבָא ,םזיטָאירטַאּפ רעשטייד רעייז ןוא
 תודע טגָאז גנוטייצ רעד ןופ ןטלַאּפש יד ןופ ןעירשעגּפָארַא ןבָאה סָאװ
 -עטניא רעשידיי ַא טריטיצ טָאה'ס עכלעוו ,דיל ַא סעטעג ןופ הרוש ַא

 סוַארּטש .א טרעברעה

 זַא ןוא) *?ןַא ךיד ס'טהעג סַאװ ,עבעיל ריד ךיא ןעווק :לַאוטקעל
 יד טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא ("? ןָא ךיד סע טייג סָאװ ,ביל ךיד בָאה ךיא
 גנוקידיײלַאב רעבָארג ןופ ליפעג סָאד ןשרעהַאב טנעקעג טינ גנוטייצ
 -לַאטורב רעשיצַאנ רעד בילוצ רעצרעה עשידִיי ןיא טנערבעג טָאה סָאװ
 טרָאװ סעדעי זַא ,ױזַא טרילומרָאפ ןיימ ריא טָאה גנוטייצ יד םגה) טייק
 -ניײרַא גנוטייצ יד טָאה רַאפרעד ןוא --- (ןרָאװעג ןגױװעגּפָא טוג זיא
 םעד ,ןַאגרָא-טּפױה ןשייצַאנ םעד ,?רעטכַאבָאעב ןשיקלעפ, ןופ טּפַאכעג
 ."ךערפ; זיא ,גנוטייצ עשידַיי יד ,יז זַא ,ףרּווװרָאפ

 סָאװ ,עיצַאמרָאפסנַארט יד רָאלק ןעוועג ןיוש זיא טלָאמעד רעבָא
 יד ."גנוטייצ .פ.צש רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ טייצנשיווצ רעד ןיא זיא
 ןופ ןטרעװ יד ןכָארטשעגרעטנוא רעקרַאטש ךס ַא ןיוש טָאה גנוטייצ
 ךיז טָאה םעד ןיא ןוא -- לארשיירסומ ןופ ןוא עיגילער רעשידיי
 רעכלעוו ,רוד ןרעטלע ןופ גנוטלַאה רעד ןופ גנודנעווּפָא ןַא טקירדעגסיוא
 ןופ םזיטָאירטַאּפ ןשטייד םעד ןכיירטשרעטנוא רעהפיוא ןָא טגעלפ
 -יא עשידיי יד ןריטנעצקַא וצ ןצנעדנעט עקיזָאד יד .ןדיי סדנַאלשטייד
 רעמ ץלַא רעטייו סָאװ זיא תודהי ןופ ןטרעוװ יד ןוא עיצַאקיפיטנעד
 טינ רעמ טעמכ ןיוש גנוטייצ רעד ןיא 1925 ןיא ןענעז'ס זיב ,ןסקַאװעג
 דיי עשטייד ןופ ןעלצרָאװ-רבע יד ףיוא ןשינערעהוצנָא ןייק ןעוועג
 -"וַאשדנור רעשידוי, רעד ןופ רָאטקַאדער-ףעש רעד ,שטלעוו טרעבָאר
 זעמענפיוא ןפרַאד ייז יו ,ןדיי יד טרעלקעגפיוא גָאט-טָאקיָאב ןיא ךָאנ טָאה
 םענעי ןבעגעג טָאה רע סָאװ לּפעק סָאד ןוא -- תוריזג ןוא תורצ יד
 -- טלעװ רעד ןיא ןכליהּפָא עטייוו טַאהעג טָאה לקיטרַא-טייל םעד גָאט
 ןופ עיצַאטנעמוגרַא יד *!קעלפ-דנַאש ןלעג םעד ץלָאטש טימ טגָארט;
 ןיא ןטלַאהעגנייא ןעוועג זיא יז םגה ,המיגּפ ַא ןָא ןעוװעג זיא ןשטלעוו
 רעד ןופ וויטקעּפסרעּפ רעד ןופ ןוא ,קיטעגָאלָאּפַא רענייר ןופ עיניל ַא
 רע זַא ןגָאז רָאנ ןעמ געמ ןעגנַאגרַאפ טלָאמעד טייז זיא סָאװ טייצ
 ןיא טירטסיױרַא ןקיטומ ןייז וצ טשימעגוצ טייקידנעווטיונ ןָא ירמגל טָאה
 יד סָאװ ,"ןטַאגענער, יד ןופ סערדַא ןפיוא הפיזנ ַא לקיטרַא םענעי
 לַאירעטַאמ, ,ןבירשעג טָאה רֹע יװ ,ןבעג יז ןלעװ ןעגנולדנַאה עשיצַאנ
 ז2?ןעקנַאדעג ערעייז ןרעלקרעביא יינספיוא

 עשידיי יד טמיטשַאב ןבָאה סָאװ ,תוביס יד ןעװעג ןענעז סָאד
 יד גנובעגצעזעג רעשיטסיסַאר רעד ףיוא עיצקַאער עשיטסילַאנרושז
 ןיא ןוא ןעלקיטרַא-טַײל ןיא .הפוקת:יצַאנ רעד ןופ רָאי ייווצ עטשרע
 טקירדעגסוא "גנוטַײצ .פ.צ, יד טָאה םירמַאמ ענעבירשעגרעטנוא
 ןפרָאװעגנָא זיא סָאװ קיטילָאּפ רעלעיציפָא רעד וצ טפַאשרענגעק ענעפָא
 -זעד) גנודייש ןוא גנַאװצ-עיצַארגימע -- דנַאל ןופ ןדִיי עלַא ןרָאװעג
 עקיזָאד יד זיא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ;םורַא ןשטייד ןופ (עיצַארגעטניא
 רעד טימ ךײלגוצ .עשיטקַאט ַא ךיוא ןעוװעג רעכיז טפַאשרענגעק
 ןופ ץנַאטנעזערּפער עלַארטנעצ יד ןעמונעגנָא טָאה'ס סָאװ גנולעטש
 רעניבַאר רעד ןענַאטשעג זיא ריא ןופ שארב סָאװ ,םוטנדִיי ןשטייד
 ףיוא טקוקעג טינ, ,טקירדעגסיוא גנוטייצ יד ךיוא טָאה .קעב ָאעל
 עשטייד יד טכַאמעג טָאה'ס סָאװ טירש יד וצ גנומיטשוצ ריא ,?ןעמעלַא
 רַאפ, זַא ,גנונעפָאה רעד ןגעו טדערעג ,1922 ןיא קיטילָאּפ-ןרעסיוא
 -ַאלקעד ןוא ,"דנַאלרעטָאפ ןיא ץַאלּפ-סנבעל ַא ןעניפעג ךיז טעװ ןדיי



 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטייד ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ןעוועג ןענעז סָאװ עבלעז יד ןביילב גנוטייצ רעד ןופ ןליצ יד זַא ,טריר
 יד ::?דנַאלשטיײיד ןיא גנולצרָאװניײא ןוא עיצַאּפיצנַאמעא -- רעירפ
 ןיא ןעמָאנעפ ןקיליײװטיײצ ַא ,רעטרעוװ עריא טיול ,ןעזעג טָאה גנוטייצ
 ייוװצ רעדָא ןייא ןיא סנטסקינייו .טייקרעכיזמוא ןופ דָאירעּפ םעד
 ןיא ןלַאפעגניײרַא גנוטייצ יד זיא (1923 רעבמעצעד ןוא רעבָאטקָא) ןלַאפ
 ענעריובעג ןדייא רַאפ תוחּפל זַא ,גנונפָאה ןקירדסיוא ןופ עקטסַאּפ רעד
 ןבָאה; סָאװ "ןטנַארגימע ןדיי, ןופ דיישרעטנוא םוצ) "דנַאלשטַיײד ןיא
 טיבעג ןיא ןבעל ןשטייד ןפיוא העּפשה ערעייהעגמוא ןַא ןברָאװרעד
 ןיא גנוזייל ַא ןעניפעג ךיז טעװ (?קיטילָאּפ ןוא ןסנַאניפ ,טפַאשטריוװ ןופ
 יד טײטשרַאפ רע זַא ,ןבעגעגוצ טָאה רָאטקַאדער רעד ןוא ;דנַאלשטיײד
 עדמערפ ןעמיוצ וצ ווּורּפ ַא יװ דנַאלשטייד ןופ גנובעגצעזעג עשיטסיסַאר
 ז+.דנַאל ןיא תועּפשה

 טלגיּפשעגּפָא "גנוטייצ .פ .צ, יד טָאה ןטייהנגעלעג עכעלטע יב
 רעטניה טריפעג ךיז טָאה סָאװ ,חוכיו ןשיגָאלָאעדיא ןפרַאש םעד ךיוא
 יד ןשיווצ -- !1937 ןופ םישדח-רעמוז יד ןיא ךָאנ ךיוא --- ןסילוק יד
 גנוטייצ יד ??.םוטנדיי ןשטייד ןיא ןעגנוריּפורג עשיטילָאּפ ענעדיישרַאפ
 לופ ַא; ןבעל ןענעק ןלעװ ןדיי עשטייד זַא ,טּפָאהעג ץלַא ךָאנ טָאה
 -לערוטלוק ַא יו רָאנ ,טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ עשידיי ַא יװ טינ ?ןבעל
 ןיא םיפתוש ןייק ןייז טינ ןענעק ןדיי םגה ןוא ,עּפורג עזעיגילער
 טינ ןגעוװטסעדנופ טעװ ,דנַאל ןופ ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןשיטילָאּפ
 טגָאזעג זיא סָאד) טפַאשטריװ רעד ןיא טייהיירפ רעייז ןרעוװו טרעטשעג
 -יצַאנ רעד ןופ קיטילָאּפ עלעיציפָא יד ךיוא ןעוו ,טיַײצ ַא ןיא ןרָאװעג
 ןעוװעג זיא סָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ -- טהנעטעג ױזַא טָאה גנוריגער
 ןשידִיי םעד ןריפרַאפ וצ ןעוועג ןסיוא זיא סָאװ ,גנולעטש עשיטקַאט ַא
 ,טגָאזעג גנוטייצ יד טָאה ,ךעלגעמ טינ זיא סָאד ביוא ןוא .(רוביצ
 עשידיי יד ןטלַאהנײא ,ךעלגעמ זיא'ס ןמז-לכ ןגעווטסעדנופ ןעמ ףרַאד
 ןוא ןכעלשטנעמ רעזדנוא טנעקרענָא גנוריגער יד ביוא; .,סעיציזָאּפ
 דליב קידנעטשלופ ַא ןבעגעג טָאה "גנוטייצ .פ .צ, יד ז?."טרעוו ןלַאיצָאס
 ןּפורג עלַא טכַאמעג ןבָאה סע סָאװ ןעגנואימַאב ענעבעגעגנייא יד ןופ
 ,גנורעדָאפסױרַא רעשיצַאנ רעד ףיוא ןרעפטנע וצ םוטנדיי ןשטייד ןופ
 ןופ גנופַאש רעד טימ ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןעלּפַאטש עלַא ףיוא
 -נַאװסיױא רַאפ ףליה ,גנוציטשרעטנוא רעלַאיצָאס רַאפ סעיצוטיטסניא
 רַאפ סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא -סגנויצרעד יד ןופ גנוקרַאטש ,רערעד
 -ָאעדיא יד ןעוועג ןבָאה טינ ןלָאז'ס סָאװ :ענעסקַאװרעד ןוא רעדניק
 ןשטייד ןיא ןעגנוריפורג-טּפיוה עלַא ,סעיזוליא ןוא ןדנַאנַארעדיװ עשיגָאל
 .תוחלצה עקיזָאד יד ןיא קלח ַא טַאהעג ןבָאה םוטנדיי

 וקעד 'וַאשדנור רעשידוי; רעד ןופ סעיניל-עיצקַאדער יד ךיוא
 תונווכ עקיטליגדנע יד ןענעז סָאװ ,עגַארּפ רעד ןיא ןשינעלקַאװ ףִיֹוא
 יד זיב הפוקת יד טריזירעטקַארַאכ ןבָאה סָאװ ,ןשינעלקַאװ ,סיצַאנ יד ןופ
 ןופ קיטקַאט יד .1925 רעבמעטּפעס ןט-15 ןופ ןצעזעג רעגרעבנרינ
 ַא ןכוז וצ גנובערטש רעד ךרוד טריטקיד ןעװעג זיא גנוטייצ רעד
 עזָאלספליה ןוא עטפדורעג א ןעגנוװצעג ןעװעג זיא'ס יװ ,הרשּפ
 עשידוי, יד ךיוא טָאה "גנוטייצ .פ .צ, רעד טימ ןעמַאזוצ .טייהרעדנימ
 רעלערוטלוק רַאפ םוחת ןשידיי ַא ןריניפעד 1933 ןיא טרעדָאפעג "וַאשדנור

 ךיוא .עדרעוו-ןגייא רעשידִיי ןופ ןכייצ ןיא עימָאנָאטױא רעשיטילָאּפ ןוא
 -ןסַאר יד זַא ,גנונפָאה יד טקירדעגסיוא טָאה גנוטייצ עשיטסינויצ יד
 -סיוארָאפ רעד ףיוא ןריזַאב טינ ךיז ןלעװ דנַאלשטייד םעיינ ןופ ןצעזעג
 ןייז ןלעװ רָאנ ,עסַאר עקיטרעװרעדנימ ַא ןענעז ןדיי זַא ,גנוצעז
 ייװצ ןשיוװצ עינילדייש רערָאלק ַא ןופ גנונכייצנָא רעד וצ טליצעג
 ,טריטנעמוגרַא "וַאשדנור, יד טָאה ,ןטסינויצ יד ךיוא .ןּפורג עלַאנָאיצַאנ
 ןזעוו:סקלָאפ ןוא עטכישעג .םַאטשּפָא ןופ תודוסי יד ןריטּפעצקַא
 גנודיישרעדנַאנופ ַא .ףירגַאב-סקלָאפ ןרַאפ ץזַאב יװ ("םוטסקלָאפ;)
 ("גנוצעזרעצ , שטייד ןיא) ?גנובָארגרעטנוא, רעד וצ ןכַאמ ףוס ַא טעװ
 זזןדיי דצמ רוטלוק רעשטייד רעד ןופ

 ןַאמניײה קיזייא

 ריפ טפירשסטַאנָאמ,, ןופ רָאטקַאדער
 -נעסיוו דנוא עטכישעג עשידוי

 וַאלסערב ,"טפַאש

 טסַאפעגפיוא טָאה גנוטייצ עשיטסינויצ יד זַא ,סיוא רעבָא טזייוו'ס
 ןצעזעג יד זַא ,טקַאפ םעד ןיײארַאפ-לַארטנעצ ןופ גנוטייצ יד יו רערָאלק
 ןטיבעג ענעדיישרַאפ ןופ ןדיי טגָאיעגסױרַא ןבָאה סָאװ 1932--24 ןופ
 ױעטייוצ ןופ טפַאשרעגריב ַא ןדיי ףיוא ןעגניווצ ןבעל ןשטייד ןופ
 רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןעגנורדעגסיורַא ןענעז ןענַאדנופ ןוא ,הגרדמ
 םישעמ וצ ןפורעג רעדיוו ןוא רעדיוװ טָאה סָאװ ,?וַאשדנור רעשידוי;
 -ץרא ןייק גנורעדנַאװרעביא רעטריזינַאגרָא ןוא רעטרינַאלּפ ַא רַאפ
 ןשטייד ןופ ץנַאטנעזערּפער רעלַארטנעצ ַא ןופ גנופַאש רעד רַאפ ,לארשי
 גנוטכישרעביא רעקיליוװיירפ ןוא טייהיירפ רעשימָאנָאקע רַאפ ,םוטנדיי
 גנוטייצ יד טָאה 1934 ףוס םוצ רעטנענ ז-.סעיסעפָארּפ עשידיי ןופ
 רָאי ןופ *עיצַאלימיסיד, ןופ ןסעצָארּפ יד זַא ,עזעט יד ןביוהעגסיורַא
 ,ןפירגַאב ןבָאה ןדיי עשטייד יד ןעוו ,עזַאפ-ןשיווצ ַא טכַארבעג ןבָאה 3
 סָאד רעבָא -- עיצַארגימע ץוח הרירב רערעדנַא ןייק טינ ןבָאה יז זַא
 ןסָאלשרַאפ יז רַאפ ןבָאה טלעוו רעד ןופ רעקלעפ יד סָאװ ,זיא קילגמוא
 גנוטייצ יד טָאה ,ןזיװעגסיױרַא ךיז טָאה'ס .רעדנעל ערעייז ןופ ןרעיוט יד
 ןעגנונפָאה עקידרעירפ יד ןעוועג ןענעז סע שירָאזװליא יװ ,ןבירשעג

 (ת דא
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 טייקכיילג ףיוא רעדָא דנַאלשטייד ןיא עימָאנָאטױא רעשידיי ַא ףיוא
 ןעוועג זיא'ס סָאװ סנײאצלַא ,ןעמרָאפ-סנבעל עלַאנָאיצַאנ ייווצ ןשיוצ
 ?פ,ןעגנונפָאה עקיזָאד יד ןופ ןיימ רעד טכיזניה רעשיטקַאט ןיא

 טַאהעג טלָאמעד טָאה לארשי:ץרא סָאװ תובישח רעד תמחמ
 -סיוא זיא ןטסינויצ-טינ ןדִיי רַאפ ךיוא דנַאל-סגנורעדנַאװניײא ןַא יו
 -רַאפ טציא טָאה יז ;"וַאשדנור רעשידוי, רעד ןופ ןעזנָא רעד ןסקַאװעג

 עגנע יד .ןדיי עשטייד יד ןופ ןבעל ןיא ץַאלּפ ןלַארטנעצ ַא ןעמונ

 ןשיטסינויצ ןופ טסייג ןיא םינינע עשיטקַארּפ ןיא טעברַאנעמַאזוצ

 .ןדיישרעטנוא עשיגָאלָאעדיא יד טשיװרַאפ ץוח:יּפלכ טָאה םַארגָארּפ

 עשיטַאמַארגָארּפ יד ןוא ףמַאק רעשיטילָאּפ רעטסקינייװניא רעד םגה

 דנַאלשטייד ןיא ןעײטרַאּפ עשידיי ענעדיישרַאפ יד ןשוויצ תועד-יקוליח
 .רעטייוו ךיוא ןעגנַאגעגנָא ןענעז

 1938 -- 1935 ,עזַאפ עטצעל יד

 םעד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ ןענעז ןצעזעג"ןסַאר רעגרעבנרינ יד

 ײטרַאּפ-יצַאנ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא 1935 רעבמעטּפעס ןטס5

 ןקידנרידיצעד ַא טײדַאב טָאה שינעעשעג עקיזָאד סָאד ןוא ,גרעבנרינ ןיא

 ןופ ןרעפיצ עשיטסיטַאטס .ןדיי עשטייד יד ןופ ןבעל ןיא טקנוּפדנעװ

 טקרַאטשרַאפ ךיז ןבָאה'ס ןעוו ןטייצ ןיא זַא ,ןזייוװַאב עיצַארגימע רעד

 ןוא 1935 רעבמעטּפעס ,1933 ןופ םישדח עטשרע יד) תוריזג יד
 ;גנורעדנַאװסיױא עשידיי יד ןסקַאװעג דימת זיא (1928 רעבמעווָאנ
 ןלַאפ וצ רעקינייװ-רעמ טגיונעג סעילַאװכ-עיצַארגימע יד ןבָאה ןגעקַאד
 -טלעהרַאפ; ןעוועג ןענעז סָאװ ,19237 ,1934--25 ןדָאירעּפ-ןשיװצ ןיא
 ךיוא ןריּפשסױרַא ןעמ ןעק ןצנעדנעט עלעלַארַאּפ פ?.קיור קיסעמשינ

 יד וצ ןעמונעגנָא ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד סָאװ ,גנואיצַאב רעד ןיא

 -קעװַא ןבָאה ןצעזעג רעגרעבנערינ יד .הפוקת רעד ןופ ןשינעעשעג

 -עדינ םעד ןבעגעג ייז ןוא ?טפַאשרעגריב-סכייר, יד ןדיי ייב ןעמונעג

 גנובעגצעזעג עקיזָאד יד .?טפַאשרעגריב-סטַאַאטש; ןופ סוטַאטס ןרעקיר

 ?גנוטייצ .פ .צ, יד סָאװ ,ןעגנונפָאה יד ןופ ףוס םעד טמיטשַאב ךיוא טָאה

 טָאה'ס : ןשטייד ןוא ןדיי ןופ ןבעלנעמַאזוצ ןליבַאטס ַא רַאפ טַאהעג טָאה

 לג.זילַאנַא ןשיטסינויצ םעד ןופ טייקיטכיר יד טקיטעטשַאב ךיז

 טָאה ןגָאלשעגרָאפ טָאה "וַאשדנור עשידוי, יד סָאװ םַארגָארּפ רעד
 ,דנַאלשטייד ןיא ןדיי ןופ גנוצומשַאב רעד וצ ףוס ַא ןכַאמ וצ טרעדָאפעג
 -ָאטיוא-רוטלוק עשידיי ןענעקרענָא ,טייהיירפ עכעלטפַאשטריװ ייז ןזָאל
 ינַאװסיוא רעשידיי רעטנדרָאעג ַא רַאפ ןעגנוגנידַאב ןפַאש ןוא עימָאנ
 סָאד טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה גנוטייצ יד =?.דנַאלשטייד ןופ גנורעד
 ןיא ןדיי יד ןופ ץנַאטנעזערּפער-טּפױה רעד ןופ םַארגָארּפ-סטעברַא
 ןלַאיצָאס ,עיצַארגימע ,גנויצרעד רעשידיי ןופ ןגַארפ ןיא דנַאלשטייד
 טָאה 1935 ןיא .םיכרצנ רַאפ ףליה ערעדנַא ןוא עכעלטפַאשטריװ ,ץוש
 גנוטייל רעד ןיא גנוטערטרַאפ-סדילגטימ ןעמוקַאב ץנַאטנעזערּפער יד
 עלַארטנעצ יד טנעקרענָא ץנַאטנעזערּפער יד טָאה רעירפ ; דוסיה-ןרק ןופ
 דנַאלשטייד ןופ ןבָאה 1924 רָאי ןיא .הילע-לארשי-ץרא ןופ טייקיטכיוו
 עלַא ןופ 2796 .ה .ד ,ןדיי 8,500 ךרעב לארשי-ץרא ןייק ןעװעג הלוע
 5?,ךָאי םענעי ןיא רערעדנַאװסיוא עשידיי

 סוַארטש .א טרעברעה

 רעגרעבנרינ יד ןופ גנורימַאלקָארּפ רעד ברע ,םישדח יירד עטצעל יד
 "ןַאשדנור עשידוי, יד) ןסָאלשעג ןעוועג "גנוטייצ .פ .צ, יד זיא ןצעזעג
 ןופ שינעעשעג יד ןוא ,(טיײצ שדוח ַא ףיוא ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא
 צזַאב עשיגָאלָאעדיא יד טכַאמעג טשינוצ טָאה 1935 רעבמעטּפעס ןטס5
 .לַאפכרוד ריא ןיא ןעװעג הדומ ךיוא ךיז טָאה יז ;גנוטייצ רעד ןופ
 יד זַא ,גנונפָאה יד טקירדעגסיוא ךָאנ גנוטייצ יד טָאה ןגעווטסעדנופ
 -טייצ ַא טלעטשעגנייא ייז ךיוא ןבָאה םצעב סָאװ) ןצעזעג רעגרעבנרינ
 -ַאב עקידנעטשנָא; ןפַאש טציא ןלעװ (סנַאלַאב ןליבַאטס-טינ ,ןקילייוו
 -נעמַאזוצ טגָאזעגוצ טָאה גנוטייצ יד : ןדיי ןוא ןשטייד ןשיװצ "ןעגנואיצ
 רעד רַאפ גנוגנערטשנָא רעקידתופתושב ַא ןופ םַאר ןיא ןטעברַאוצ
 ןיא ץנַאטנעזערּפער רעשידיי רעד ןופ םַארגָארּפ ןופ גנוכעלקריוורַאפ
 יא ןעמָאנ רעד יא ןרָאװעג טרעדנעעג זיא לענש רָאג רעבָא =+.ךייר
 ןפורעג טָאה עיצַאזינַאגרָא יד ןוא ,ןײארַאפ-לַארטנעצ ןופ סוטַאטס רעד
 'ץרא ןייק ןייג ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ וצ ןדיי עשטייד יד רעהפיוא ןָא
 55.רעדנעל ערעדנַא ןיא רעדָא ,לארשי

 דנַאלשטיײד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי בור'ס ןופ ןענעז 1935 ןיא
 -רעירפ יד ןיא ןבָאה סָאװ ,תועד-יקוליח עשיגָאלָאעדיא יד ןדנּווושרַאפ
 עטשרע יד .ןטלַאּפש ערעייז ףיוא ץַאלּפ ןבושח ַאזַא ןעמונרַאפ ןרָאי עקיד
 עשיטקַארּפ טעמדיוועג ןעוועג ןָא טלָאמעד ןופ זיא גנוטייצ רעדעי ןופ טייז
 גנויצרעד ,עקנַארק ןופ גנולדנַאהַאב ,טײלעמערָא רַאפ ףליה -- ןטיונ
 ןיא ּוווצעגרע ןענופעג ךיז רַאפ טָאה סָאװ ןדעי רַאפ ףליה ,רעדניק ןופ
 .דנַאלשטַײד ןופ קעװַא טיירג ןעוועג זיא ןוא ץענערג ענעּפָא ןַא טלעוו רעד
 -עגּפָא ןָא-טציא ןופ ןבָאה לַאירעטַאמ רעלענָאיצקַאדער ןוא תועידי בור'ס
 ןופ ןעגנודַײשטנַא יד ןופ ןדיי עשטייד ןופ טײקיגנעהּפָא יד טלגיּפש
 -רעביא-עטולַאװ ,סעטָאװק-עיצַארגימע ןופ ןגַארּפ ןיא רעדנעל עדמערפ
 ןעמונרַאפ ךיוא ןעגנוטייצ יד ןיא ןבָאה ןָא-ןביוא טרָא ןַא .ל"גדא ןעגנוזייוו
 ,1938 ןיא ,ףוסל ןוא .ןשינעפרעדַאב-טיונ עשידיי ןריסנַאניפ ןופ ןגַארפ
 ןיא ץנערעפנָאק רעד ןופ עידעגַארט יד טלגיּפשעגּפָא עסערּפ יד טָאה
 ,ָארויב רענָאדנָאל ןופ לַאפכרוד םעד ןוא ערעזָא-ןַאמעל רעד ףיוא ןַאיװע
 ךיז טָאה סָאװ ,ילבַאר זלרַאשט רענַאקירעמַא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא
 -עטקַארַאכ ןבָאה סָאװ תולווע יד וצ ןוא סָאַאכ םוצ ףוס ַא ןכַאמ טימַאב
 -צעזעג רעייז סָאװ ,רעדנעל יד ןופ ןטפירשרָאפ-עיצַארגימע יד טריזיר
 -ַאטיּפַאק רעדָא רעשיטסינָאיצקעטָארּפ ַא ףיוא טציטשעג ךיז טָאה גנובעג
 רענָאדנָאל םעד :ןשטנעמסטעברַא-ןטנַארגימע וצ גנואיצַאב רעשיטסיל
 ,ןעגנונדרָארַאפ עקיזָאד יד טָאטשנַא ,ןצעזוצכרוד ןעגנולעג טינ זיא ָארויב
 -רעטניא רעטנוא עיצַארגימע רעד ןופ גנורינַאלּפ עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא
 55.החגשה רעלַאנָאיצַאנ

 כַארבעג ןבָאה טייצ רענעי ןופ ןעגנוטייצ יד סָאװ עיצַאמרָאפניא יד
 עשירָאטסיה ןופ רוקמ ַא יװ גנוטיידַאב עטצענערגַאב ַא רָאנ טָאה
 לעטשעגגייא ןעוועג זיא ןעגנוטייצ עשידיי ףיוא רוזנעצ יד ;גנושרָאפ
 רעבירעד ןוא ,דנַאלשטיײד ןופ גנורעדנַאװסיױא עשידיי יד ןלייאוצוצ ףיוא

- 
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 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטײד ןיא עסערפ עשידיײ יד

 ןשינעטלעהרַאפ יד ןגעוו טלייצרעד ןוא ,טרעדנַאװעגסיוא ןבָאה סָאװ
 -ימיא עקידנטייב ךיז ערעייז ןגעוו ןוא רעדנעל-סגנורעדנַאוניײא יד ןיא
 עשטייד יד ןופ ןבעל ןיא ןשינעעשעג יד ךייש סָאװ .ןעגנוגנידַאב-עיצַארג
 לסיב ַא ןסיוורעד הפוקת רענעי ןופ ןעגנוטייצ יד ןופ ךיז ןעמ ןעק ,ןדיי
 ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ענעדיישרַאפ יד ןשיװצ תועד-יקוליח יד ןגעוו
 סעיצוטיטסניא יד טכַאמעג ןבָאה סע סָאװ ןעגנואימַאב עשיגרענע יד ןגעוו
 טָאה'ס סָאװ ןעװעטַאר וצ ידכ ףליה עלַאיצָאס ןוא עיצַארגימע רַאפ
 .ןעגנוגנידַאב עקיטלָאמעד יד ןיא ןעוועטַאר טזָאלעג רָאנ ךיז

 -סיוא "גנוטייצ .פ .צ, יד טָאה ןרעמונ עטצעל יד ןופ םענייא ןיא
 -רעק עלַארטנעצ עשידיי ןייק ָאטשינ זיא'ס סָאװ .ןרעיױדַאב טקירדעג
 ןדיי עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער וצ לגוסמ ןייז לָאז סָאװ ,טפַאשרעּפ
 טריטּפעצקַא טָאה גנוטייצ יד .ןעגנוריגער טימ אשמו-עגמ ַא ןריפ ןוא
 רעשידיי רעד ןופ טיבעג ןפיוא לארשי-ץרא ןופ עיצקנופ עלַארטנעצ יד
 ַא ןופ טייקידנעווטיונ יד ןכָארטשעגרעטנוא טָאה ןוא טיונ-עיצַארגימע
 ז.סערעטניא ןשידיי ןפיוא טריזַאב ןייז לָאז סָאװ קיטילָאּפ

 סערעטניא ןקידתופתושב םעד טלגיּפשענּפָא ךיוא ןבָאה ןעגנוטייצ יד
 ןופ סנַאסענער םעד ןקירדסיוא לָאז סָאװ ןבעל-רוטלוק שידיי ַא ןיא
 קרַאטש ןענעז סָאװ ,עיצַאקיפיטנעדיא רעשידיי ןוא ןיײזטסּוװַאב ןשידִיי
 ןבָאה 1938 ןיא .םוטנדיי ןשטייד ןיא ןרָאי עטצעל יד ןסקַאװעגסױא
 ךיוא ךיז ןבָאה'ס ,ןדיי ףיוא תופידר עשימָאנָאקע יד טקרַאטשרַאפ ךיז
 .תוליהק עשידיי יד ןופ ןענַאגרָא יד ןגעק תושיגנ יד טּפרַאשרַאפ
 רעמ ןוא רעטיירב ַא ןופ טייקידנעווטיונ יד ןענַאטשטנַא זיא ןענַאדנופ
 םעיינ םעד תמחמ ןוא ,טּפַאשרעיײטשרָאפ רעשידיי רעוװיטַאטנַאזערּפער
 -ער רעד ןופ סוטַאטס רעד ןרעדנע טפרַאדעג ךיוא ךיז טָאה דמעמ
 -לַאװרַאפ-הליהק עשידיי יד ןבָאה ץרַאמ ןט-28 םעד) .ץנַאטנעזערּפ
 -לעזעג-בלַאה, יװ סוטַאטס ןשידירוי ןקידרעירפ םעד טזָאלרַאפ ןעגנוט
 זיולב טנעקרענָא יז ןעמ טָאה טלָאמעד ןוא ,"סעיצַארעּפָאָאק עכעלטפַאש
 וצ ךיוא טריפעג טָאה דמעמ רעיינ רעד :?ןענייארַאפ עטַאוװירּפ, יו
 -נופ *5(תוליהק יד ןופ ןטוטַאטס יד ןרעדנע וצ טייקידנעווטיונ רעד
 -ַאמ רעלענָאיצקַאדער רעצנַאג רעד טלָאמעד ןיוש זיא ןגעווטסעד
 ןופ ןטָאש ןיא ןענַאטשעג -- וו"אא קיטסיצילבוּפ ,תועידי -- לַאירעט
 ,טייז ןייא ןופ -- ללכ ןשידיי ןופ ןבעל ןיא ןעמעלבָארּפ עקידנדיײשטנַא
 עשלהק יד טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא רערעדנַאװסיוא יד רַאפ גרָאז יד
 ןבעל רעייז ןוא ,ןרעדנַאװסיױא טנעקעג טינ ןבָאה סָאװ ןדיי רַאפ ףליה
 ןסָאלשרַאפ ןענעז סָאװ עטגלָאפרַאפ ןופ ןבעל סָאד ןרָאװעג רעמ ץלַא זיא
 .ָאטעג ןיא

 םעד סױרַא זיא "וַאשדנור רעשידוי, רעד ןופ רעמונ רעטצעל רעד

 יד ןופ גנודניצרעטנוא רעד רַאפ גָאט ןייא ,1928 רעבמעווָאנ ןט8

 םעד סָאװ עיצקַא-ןברוח ענעי ,דנַאלשטייד ןיא הליפת-יתב עשידיי

 ןגנוי םעד ןופ טַאט רעד ןיא ןענופעג סיצַאנ יד ןבָאה ריא רַאפ ץורית

 רעשטייד רעד ןופ עשַאטַא םעד טעגרהרעד זירַאּפ ןיא טָאה סָאװ ,דיי

 .פ .צ, רעד ןופ רעמונ רעטצעל רעד .טַאר םָאפ טסנרע ,טרָאד עדַאסַאבמַא

 רעמונ ןטצעל ריא ןיא .רעבמעווָאנ ןט-3 םעד טריטַאד זיא ?גנוטייצ
 עיצַארגימע ןופ סעמעט טימ טקיטפעשַאב ךיז "וַאשדנור עשידוי; יד טָאה

 םעד :טפַאשניימעג-רעקלעפ עשיטירב .,ַאבוק ,ליזַארב ,עיבמולָאק ןייק
 יַאקע ןגָאלשעגרָאפ טָאה סָאװ) ןָאסּפמיסיּפָאה ןָאשזד רעס ןופ טכירַאב
 : (לארשי-ץרא ןופ עיצַארטסינַימדַא רעד רַאפ סעיצַאדנעמָאקער עשימָאנ
 טײקיטעט רעשיטסינויצ רעד ;קיטילָאּפ-לארשי-ץרא רעשיזיוצנַארפ רעד
 ןיא קרָאי-וינ ןיא גנורעייפ רעד ;עיגלעב ןוא דנַאלגנע ,דנַאלָאה ןיא
 -רַאפ יד ןיא ןבעל-רוטלוק :עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ גָאטרָאי
 ,ןָאדנָאל ,גרובסענַאהָאי ןופ תועידי :(עיפלעדַאליפ) ןטַאטש עטקינייא
 ןופ תועידי ;שמוח םוצ שוריּפ םעיינ ַא רעביא ץיטָאנ ַא ;ָאלוַאּפ-ןַאס
 :ָאווינ-סנבעל ,סעיינ עשימָאנָאקע ןוא עשירעטילימ -- לארשי-ץרא

 גרעברעפפוק דערפלא

 -ערזיא רעגרובמַאה , ןופ רַאטקַאדער
 "טַאלבנעילימַאּפ .טילַא

 עשימָאנָאקע ;תירבע ןופ עיצקעל ערעלוגער יד .ה .ד ,"ירבעה ףסומה;
 ןופ ןבעל ןגעװ ןוא טסנוק ןגעוו תועידי ;רעטניוװ םוצ עיצקַא-ספליה
 .תועדומ לסַיב ַא ןעוועג ךיוא ןענעז רעמונ ןיא .תוליהק יד

 ןגעוו ןבירשעג טָאה "גנוטייצ .פ .צ; רעד ןופ רעמונ רעטצעל רעד
 ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט .,ץייווש ,עילַארטסױא ןיא םינינע-עיצַארגימיא
 עצרוק ןוא קרָאי-וינ ןופ ווירב ןעוועג ןענעז סע :ןטַאטש עטקינייארַאפ יד
 : ןטייקכעלגעמ עריא ןוא עיצַארגימע ןופ ןגַארפ ןוא דנַאלסיוא ןופ תועידי
 ןַא :רעמונ ןדעי ןיא ןעגנערב טגעלפ גנוטייצ יד סָאװ ןָאטעילעפ רעד
 עטכישעג-טסנוק רעד ןגעװ ןעלקיטרַא ןוא ,לבב-לדגמ ןגעוו לקיטרַא
 רעד ןיא םיצוביק-תולג עשידיי ןגעוו ןוא יולסערב ןופ הליהק רעד ןיא
 .גָאלָארקענ ַא :ערע רעשיסַאלק-טלַא

 טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ ןרָאטקַאדער יד
 טימ ןעמַאזוצ ,ןרָאװעג טריטסערַא עלַא ןענעז טרעדנַאװעגסיױא רעירפ

 ןט-9 ןופ געט יד ןיא ןוא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ רענעמ עלַא

 .ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ ,רעבמעווָאנ ןט-11 ןזיב

 ןופ טעװעטַארעג ךיז ,לַאפּוצ ַא ךרוד ,ןבָאה סָאװ ייז ןופ עכעלטע

 ןרָאװעג ןעגנּוװצעג ןילרעב ןיא ָאּפַאטסעג רעד ךרוד ןענעז טסערַא
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 ײז זַא ,"ץעזעג ןטימ גנַאלקנייא ןיא , ןעגנורעלקרעד ןביירשוצרעטנוא
 5פ."ןליוו םענעגייא ןופ, ןעגנוטייצ יד ןרידיווקיל

 ריא ףיוא ןוא ,עסערּפ עשידיי יד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא ױזַא

 זיא סָאװ ???טַאלבנעטכירכַאנ עשידוי סַאד, ןענַאטשטנַא זיא טרָא

 רעד ןופ ןטלַאּפש יד ;1943 זיב 1938 ןופ ןילרעב ןיא ןעגנַאגעגסױרַא

 סע סָאװ ןרידוטש וצ תורוקמ יד ןופ ענייא ןענעז גנוטייצ רעקיזָאד

 טכיזניה רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעשידירוי ןיא ןענַאטשעגסױא זיא

 -המחלמ יד ןיא דנַאלשטייד ןיא ןבילברַאפ זיא סָאװ ,ןדיי לפייה ץנעי
 5ג.ןרָאי

 טרָאװכַאנ

 טכַאמ רעד וצ סיצַאנ יד ןופ ןעמוק ןכָאנ םישדח ןיינ טימ רָאי ףניפ

 .דנַאלשטײד ןיא עסערּפ עשידיי יד טעטכינרַאפ ָאּפַאטסעג יד טָאה

 ירעביא זיא םויק רעייז סָאװ ןעגנוטייצ יד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ ךס ַא
 ײז ןופ עכעלטע .דנַאלסיוא ןייק קעװַא ןזיװַאב ןבָאה ןרָאװעג ןסירעג
 : רעדנעל ערעדנַא ןיא טעברַא עשיטסילַאנרושז ןָאטעג רעטייוו ךָאנ ןבָאה
 וענעז ,(רעלדניירק ָאעל יװ) דנַאלשטייד ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ יד
 ??.ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד ןיא ןעמוקעגמוא רעדָא ,ןברָאטשעג טרָאד
 -טייצ ַא ,שידיי ןיא ,עסערּפ עיינ ַא ןעמוקעגפיוא זיא המחלמ רעד ךָאנ
 סָאװ הטילּפה-תיראש יד ,ןרעגַאל יד ןיא ןדיי יד רַאפ -- עקילייוו
 ??עטלצרָאװעגסיױא, יו עגַאל רעייז וצ ףוס ַא ןעמענ לַאז סע טרַאוװעג ןבָאה
 עכעלטע ךיוא יװ ,שטייד ןיא טַאלבנכָאװ שידיי ַא סױרַא ךיוא זיא'ס
 ייישרַאפ ןופ ןענַאגרָא-עסערּפ ןוא עיצַאמרָאפניא-זיירק רַאפ ןעניטעלויב
 ?:.סעיצַאזינַאגרָא ענעד

 גנולדנַאהּפָא רעד טָא ןיא טדערעגמורַא טרעוו סָאװ הפוקת רעד ןיא
 סָאװ ,טסניד ַא ןדיי עשטייד יד ןבעגעג עסערּפ עשטייד-שידיי יד טָאה
 עשידיי יד .ןליפרעד וצ לגוסמ ןעוועג טינ זיא םוידעמ רעדנַא םוש ןייק
 ךיוא ןענעז סע ,גנוטײרּפשרַאפ עקידנטיײדַאב ַא טַאהעג טָאה עסערּפ
 טָאה יז ןוא ,ןעגנומערטש-ןעקנַאדעג ענעדיישרַאפ ןטערטרַאפ ןעוועג
 ,עלענָאיסעּפָארּפ ,עכעלטפַאשנסיװ ,עשיטילָאּפ ןופ ןגיוב ַא טריטנעזערּפער
 רעקיזָאד רעד ןופ לייט רעסיורג ַא .םינינע ערעדנַא ןוא עקיטרָא ,עלַאיצָאס
 ,ָאוינ ןלעוטקעלעטניא ןכיוה ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה עסערּפ
 רַאפ טײקידװעגרָאז טימ ןוא טייקטנעװקעסנָאק רעשיגָאלָאעדיא טימ
 סָאד .ןרָאי ענעי ןיא םוטנדיי ןשטייד ןופ ןסערעטניא ענעדיישרַאפ יד
 טכַאמעג יז טָאה'מ ,עסערּפ עטריזינַאגרָא-טוג ןוא עדילָאס ַא ןעוועג זיא
 ןטפַאשנגיא עקיזָאד יד ןוא ,קירעהעג יו טריפעג ןוא שינעמכַאפ
 .רענעיל עריא טסניד ןליבַאטס ַא ןעגנַאלרעד טכעלגעמרעד ריא ןבָאה
 -ריפ עטנענימָארּפ ןופ סעיצקנופ טליפרעד ךיוא ןבָאה ןרָאטקַאדער יד
 ןיא טריטנעזערּפער ןבָאה ייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ רעכערּפש
 -עטניא ןזייוו טיונ ןופ ןטייצ ןיא ןגעלפ סָאװ ןשטנעמ ,ןעגנוטייצ ערעייז
 .רענעייל ערעייז געוו םעד שיטקַארּפ ןוא לעוטקעל

 סוַארטש .א טרעברעה

 ןבָאה רענעייל יד סָאמ רעכלעוו ןיא ,םעד ןגעוו ןטַאד ןלעפ זדנוא
 רעבָא ,דנַאלשטַיײד ןיא קידָאירעּפ רעשידיי רעד ףיוא ןפורעגּפָא ךיז
 עגנוי ענייז טָאה סָאװ ,גנולדנַאהּפָא רעקיזָאד רעד ןופ רעביירש רעד
 עשידיי יד זַא ,ןגָאז-תודע ןעק ,דנַאלשטײד-יצַאנ ןיא טכַארברַאפ ןרָאי
 -דניב עטסקיטכיוו יד ןופ סנייא ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא קידָאירעּפ
 ַא ןופ ןדיי .ללכ ןשידיי םעד ןוא תוגיהנמ רעשידיי רעד ןשיווצ ןעגניר
 ןוא עיצַאמרָאפניא ןּפעש עסערּפ רעקיזָאד רעד ןופ ןגעלפ רָאי ץנַאג
 ןופ :טפנוקוצ רעד רַאפ גנוזייווגעוו ןוא גנוריציפיטנעדיא ,טסיירט
 עשטייד יד ןופ ליפעג-דחי סָאד ןסקַאװעג ךיוא זיא עסערּפ רעד טָא
 לגוסמ יײז ןענעז סעיצוטיטסניא ערעדנַא ליפ טינ סָאװ ליפעג ַא ,ןדיי
 ןרָאטקעס יד ןיא עסערּפ רעד ןופ גנולייטנייא יד .ןבעג וצ ןעװעג
 ןסקידנעּפַא עטגיילעגייב יד ןוא) טדערעגמורַא ןביוא ןבָאה רימ עכלעוו
 םעד טכעלגעמרעד טָאה (גנולייטנייא עקיזָאד יד רָאלק סרעדנוזַאב ןכַאמ
 ןעניפעג ,ללכ ַא ןופ דילג ַא יװ ןליפ ךיז דנַאלשטייד ןיא דיחי ןשידיי
 -עג ןייז ןופ רעדילגטימ ערעדנַא טימ טייקידתופתושב ןופ דוסי םעד
 רעמ טימ ןטלַאהסיוא ,ןייארַאפ רעדָא עיצַאזינַאגרָא רעדָא טפַאשניימ
 טריזינומיא ןייז ןוא טלעװ רעכעלטנייפ ַא רעביאנגעק ,טפַארק-סנליוו
 ּפורג ַא וצ תוכייש יד סָאװ ,טייקרעכיז עשיגָאלָאכיסּפ סָאמ רענעי טימ
 .טפַאשלעזעג רענרעדָאמ רעד ןופ דילגטימ םעד טיג

 עטכישעג רעד ןופ ןָאפ ןפיוא ןוא ןָאפ ןשטייד-שידיי םעד ףיוא
 ןיא עסערּפ עשידיי יד ּפֶא טלגיּפש טלעװ רעד ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ
 -ָארּפ ןלעוטקעלעטניא םעד ןפוא ןטלוב סרעדנוזַאב ַא ףיוא דנַאלשטייד
 םויק םעד טריזירעטקַארַאכ ןבָאה סָאװ ,טיונ עשיטילָאּפ יד ןוא טקוד
 עקיזָאד יד .ןעגנוגנידַאב עשירָאטסיה עסיוועג ןיא תולג ןשידיי ןופ
 עשיגָאלָאעדיא יד ןעוװעג ןבָאה טינ ןלָאז סע עכלעו -- עסערפ
 ןופ ףתוש ַא ןעװעג זיא -- ךיז רַאפ גנוטייצ רעדעי ןופ ןצנעדנעט
 ןטלַאהעג יז ןעמ טָאה תועט יּפ-לע סָאװ ,רוטלוק-תולג רעשידיי רעד
 עקיזָאד יד ,ןתמא רעד ןיא ןוא ."עזָאיבמיס רעשידיי-שטייד, ַא רַאפ
 ןופ ןקורדסיוא עטסקיטכױו יד ןופ רעניא ןעװעג זיא עסערּפ
 רעיײטשוצ ריא ןבעגעג יז טָאה טפַאשנגייא רעד ןיא ןוא ,רוטלוק רעד-טָא
 -יו ןייז ןוא קנַאדעג ןשיטסינויצ ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ רָאנ טינ
 סעיצַאוטיס יד ןופ שינעדנעטשרַאפ רעד רַאפ ךיוא רָאנ ,טעטילַאט
 .קילגמוא ןסיורג ןכָאנ ןופ הפוקת רעד ןיא תולג ןשידיי ןופ

 רעד ןיא ןלַאפעגכרוד ןענעז דנַאלשטייד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד
 ןדיי עשטייד יד ןלַאפעגכרוד ןענעז סע רעכלעוװ ןיא ,סָאמ רעקיבלעז
 עיּפשמ גנואימַאב עטסנרע ןַא טכַאמעג טָאה עסערּפ עשידיי יד רעבָא
 טינ ךָאנ זיא טנייה זיב .דנַאלשטיײד ןופ עטכישעג רעד ףיוא ןייז וצ
 ןופ זילַאנַא רעקידנעטשלופ ןוא רעכעלריפסיוא ןייק ןרָאװעג טכַאמעג
 טעװ ןריפכרוד ןלעװ םיא טעװ סע רעװ ןוא ,גנואימַאב רעקיזָאד רעד
 ידכ קיטיונ זיא סָאװ ,טייקרַאבליפ סָאמ רענעי טימ ןטרוגנָא ןזומ ךיז
 ןענעז סָאװ ןגַארפ סקעלּפמָאק ןצנַאג םעד ןייטשרַאפ וצ ךעלטנירג

 .דנַאלשטייד ןיא עסערּפ רעשידיײ רעד ןופ םויק ןטימ ןדנוברַאפ



 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטײד ןיא עסערפ עשידִיי יד

 ןעגנוקרעמַאב

 ױזַא ,גנולדנַאהּפָא רעד ןופ טסקעט ןיא יו טקנוּפ : עיצקַאדער רעד ןופ)

 ןעמענ יד ןסקידנעּפַא יד ןיא ןוא ןעגנוקרעמַאב יד ןיא ךיוא ןרעוו

 ןיא טכַארבעג א"א רעכיב ,סעיצוטיטסניא ,ןענָאזרעּפ עשטייד ןופ

 ךעלגעמ טייו יו טגיילעגסיוא שיטענָאפ ,עיצּפירקסנַארט רעשידיי

 .(שילגנע ןיא טכַארבעג ןרעוװ ןעמענ עשילגנע ; רוקמ ןשטייד םוצ טנעָאנ

 ןעגנונעכייצַאב עטצריקעג ןוא תובית-ישאר

 -טריװדנַאל ןוא הכָאלמ ןטײרּפשרַאפ וצ טפַאשלעזעג ,(שיסור) -- עזָא
 .ןדיי ייב טפַאש

 רעשידיי רעד ןופ טנוזעג םעד ןטיהוצּפָא טפַאשלעזעג ,(שיסור) -- טרָא
 .גנורעקלעפַאב

 .(ב"ב ןדרָא רעטקינייארַאפ ,עשזָאל עסיורג) תירביינב -- ב"ב
 .טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיי -- ָא"וויי
 .(1930 ןופ) ןָאקיסקעל סעשידוי -- ל""
 .וַאשדנור עשידוי -- ר"י
 .(1967 ןופ) סמוטנעדוי סעד ןָאקיסקעל -- י"דל
 -נעדוי םעד טפַאשנסיװ דנוא עטכישעג יד ריפ טפירשטַאנָאמ-- ייווגמ

 .סמוט
 -- קעב ָאעל ןופ ןעמָאנ ןפיוא טוטיטסניא -- א"בל

.(105111016 8608 160) 
 .דנַאלשטױד ןיא ןעדוי רעד עטכישעג יד ריפ טפירשטייצ -- ד"יגצ
 .סנעבוַאלג ןעשידוי רעגריבסטַאטש רעשטיוד ןיײארעפלַארטנעצ -- 9"צ
 .(גנוטייצ-ןייארעפ-לַארטנעצ) גנוטייצ .פ .צ -- צ"פצ
 .ןעגנודניברעפ רעשידוי לעטרַאק -- פ"יק
 ןעטנעדוטש רעשטיוד ןעגנודניברעפ רעד טנעװנָאק-לעטרַאק -- ק"ק

 .סנעבוַאלג ןעשידוי

 .ןעטַאדלָאזטנָארפ רעשידוי דנַאברעפסכייר -- פיייר
 ,"ךנַאלשטיוד ןיא סנעזעוועסערּפ ןעשידוי סעד עגנעפנַא יד/ הוט ? עז 8

 : ,92 'ז ,28/ 9 רעמונ ,10 דנַאב ,א"בל ןופ ןיטעלויב
 ַא ןַארַאפ) (1724--1646) ןלעמַאה ןופ לקילג ןופ תונורכז יד ש"בצ עז
 רעדָא ,(3 ןילרעב ,1910 ןיוו ןבַאגסױא-לַאניגירָא ; גנוצעזרעביא עשידיי
 עשידיי ןבירשעג ןבָאה'ס סָאװ ווירב ןופ עיצַאטנעמוקָאד עכייר רעייז יד
 -שטייד ןיא טניירפ ןוא םיבורק וצ ןטַאטש-עטקיניײארַאפ יד ןיא ןטנַארגימע

 גנולמַאז רעד ןיא טכַארבעג ,דנַאל

 ףדימס 1668 04 106 0211646 5124165, 1790-90

 ,רעדנעב יירד) ןָארַאב .ו ָאלַאס ןוא וַאלב .ל.שזד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא

 .(1963--ד"כשת ,עיפלעדַאליּפ ןוא קרָאיײװינ

 .4 גנוקרעמַאב) טרַאד ,ירוט .י ?

 .110--104 ז"ז ,טרָאד '
 :ןָאיצַאּפיצנַאמע רעד רעטלַאטײצ םיא וָאיגילער עשידוי ,רעניו .מ עז *

 ןיא '?סוג50ג 10038086 280 8 (טסעזמהמ 32089ע03260" ,ץישעביל .ה

 רעגרעבמַאב .פ ;236--217 ז"'ז ,6 ןָאדנָאל ,1 דנַאב א"בל ןופ ךוברָאי

 "7טמק'פ ססמססעםסמ 0{ 1םופ!ס:עצ: ! 5016/ 04 106 20מ1105041021

 116006218 גמ 2217 5016006 01 10621פתג"

 ץעסס. 04 תנסע. 20. {סע 1660.268.

 ,ץישעביל .א ;25-1 ז'ז ,1

 סקַאמ זיב לעגעה ןָאפ דליבסטכישעג ןשטיױד םיא םוטנעדוי סַאד;

 -דנַאהבַא רעכילטּפַאשנעסיוו עהיירנעטפירש, גנולמַאז רעד ןיא ,"רעבעוו

 ,ןעגָאבלע .א ;156--113 ז"ז ,1967 ןעגניביט ,17 ,א"בל םעד ןופ "ןעגנול

 רעד ןיא "גנולקיוטנע דנוא ןעגנוהעטשטנע ערהיא ,עלושכָאה יד;

 -- סמוטנעדוי סעד טפַאשנעסיו יד ריפ טלַאטשנַארהעל, ןופ עבַאגסיוא

 ןעגָאבלע .א ןופ ."סעמייה ןענעגייא םעד גנוהייוונייא רוצ טפירשטסעפ

 טפַאשנעסיו יד, ,טרָאד ;98--1 ז"ז ,1907 ןילרעב ,רעגינעה .י ןוא

 ריפ עלושכַאה רעד טכירעב רע-42, ;(עדערטסעפ) "סמוטנעדוי סעד

 ;24-13 ז"ז ,1925 ןילרעב ,"סמוטנעדוי סעד טפַאשנעסיװ יד

 5016165 ומ 19{מ (06ת!טנ} /סטטנפמ 10161601021 11181ס19 ?ת'תנווק

 1סיאמ 105 06 426420066 104210 5440165 220 1624 ,2 דנַאב

 יּפָא רעד טָא ןופ רבחמ ןכרוד טריזנעצער) 1924 ,.סאמ ,שזדירבמעק
 .(128- 122 ז"ז ,1968 רעטניו ,1002ו5ת1 ןיא גנולדנַאה

 ,ל"י ןיא טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא ןטפירשטייצ עשידיי ןופ המישר יד עז

 -סטכישעג עשידוי-שטיוד  ,וָאכַאש 'ו ךיוא יװ ,(5 גנוקרעמַאב) טרָאד

 .(טעברַא-ריװלָאסבַא) 1966 ןילרעב טעטיזרעווינוא עיירפ ,"טפַאשנסיװ

 יד -- סומזיטימעסיטנא דנוא ןָאיצַאּפיצנַאמע ןעשיווצ,, ,ןייטשנרעב .ר עז

 ןַאגרָא ,,גנוטייצ .פ .צ; רעד ליּפשיײב םַא ןעדוי ןשטיוד רעד קיטסיצילבוּפ

 ,"סנעבוַאלג ןעשידוי רעגריבסטַאטש רעשטיוד סנייארעפ-לַארטנעצ רעד

 .1969 ןילרעב טעטיזרעווינוא עיירפ ,(טעברַא-ריװלָאסבַא) 1933--4

 -לעזרעד ; 1911 ."טרָאװטסנוק רעד ,, טפירשטייצ רעד ןיא ןײטשדלָאג .מ עז

 ךוברָאי ןיא "טסעזמתמ )סע 8 2116004 261016 1914 'רבחמ רעקיב

 ןיימ , ,ןַאמרעסַאו בָאקַאי רעדָא ,254--236 ן"ז ,1957 2 דנַאב ,א"בל ןופ

 סָאװ ןרעטסומ ןענעז סָאד .1912 ןילרעב ,"עדוי דנוא רעשטיוד סלַא געוו

 עשידיי טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,ןדנַאטשמוא עשיגָאלָאכיסּפ יד ןרירטסוליא

 יד ןופ טייקוויזולקסקע רעלַאנַאיצַאנ רעד ףיוא ןריגַאער וצ רעלעטשטפירש
 וליפַא ןבַאה 1914 רַאפ ןופ דנַאלשטיײד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא .ןשטייד

 דנַאלשטייד ןיא סעילימַאפ עשידיי ענעסעזעגניײא-טלַא ןופ עקימַאטשּפָא ,ןדיי

 טרַא רעייז ןופ ןקוקקעװַא ןזָאל טינ יז טעוװו הביבס רעיײז זַא ,טליפעג

 ןוא ןַאמרעסַאו -- ,עדייב םגה ,טייקיטעט רעייז ןופ רעטקַארַאכ ןופ ןוא

 יד זיב ןוא הביבס רעשטייד רעד וצ טסַאּפעגוצ ךיז ןבָאה -- ,ןײטשדלָאג

 וצ רעייטשוצ רעייז ןבעגעג ייז ןבָאה טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג ןענעז סיצַאנ

 .(1934 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא ןַאמרעסַאװ) רוטַארעטיל רעשטייד רעד

 רעד ןיא עמעט ַא יװ (עיצַאנעילַא) "גנודמערפּפָא; ןופ עגַארּפ רעד וצ

 ,סוַארטש .א טרעברעה עז רוטַארעטיל רעשטייד רעד ןיא ןדיי ןופ עיצַאלימיסַא

 רעד ןיא 186 2102 3070914 04 (66עזמ2מ סשזא 8 209190סע4;

 .ר ןוא סוַארטש .א טרעברעה ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא טפירשלמַאז

 עדניימעג עשידוי יד ריפ עבַאגטסעפ -- קילבקיר םיא טרַאװנעגעג , ןַאמסָארג

 ןופ 9 דנַאב ןיא
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 ןביירש ןתעב) 1970 גרעבלדייה ,"ןיגעביונ םעד ךָאנ ערהַאי 25 ,ןילרעב וצ
 .(קורד ןיא -- גנולדנַאהּפָא יד טָא

 ןופ רעדנעלָאה .ל ןופ גנוזעלרָאפ יד טרימוזער ,טרָאד ,ןייטשנרעב .ר עז

 גנושרָאפ-עסערּפ רַאפ ןייארַאפ ןשטייד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןפיוא 1931 רַאונַאי

 .17--16 זיז ,ןכנימ ןיא ("גנוגינייארעפ עכילטפַאשנעסיװסגנוטייצ ,)

 ןיא רעמעב .ק עז עסערּפ רעשטייד רעד ןופ ןטקעּפסַא עקיזָאד יד ןגעוו 1

 זיז) 1929 גיצּפייל ,"טפַאשנעסיווסגנוטייצ רעד ךובדנַאה סעשיפַארגָאילביב ,,

 ןעטּפַאשנַײמעגסנַאיגילער ערעדנַא דנוא עשידוי , ,טרַאד ךיוא יו ,(251=-6

 ילבוּפ רעד ךובדנַאה,, ןיא "קיטסיטַאטשסגנוטייצ , ,ץיש .י .וװ ; (267 'ז)

 .ד .א ;369--348 ז"ז ,1969 ןילרעב ,טַאפיװָאד .ע עבַאגסױא ,"קיטסיצ

 ,טרָאד ,"דנַאלשטיײד ןיא עסערּפ עשילָאטַאק יד, ,רענגַאװ .א ןוא עלעגער

 וַאבפוַא עכילטפַאשטריו רעד , ,רעמעב .ק ןוא עקטעב .פ ; 507-=496 ז"ז

 טוטיטסניא סעשטיוד) "טייצ דנוא גנוטייצ,, ןיא "סנעזעווסגנוטייצ ןשטיוד רעד

 -רעטניא סַאד ,רעמעב .ק ;1922 ןילרעב ,23 דנַאב ,(עדנוקסגנוטייצ ריפ

 יד, ,טַאפיװָאד .וו ;1934 גיצּפיײל--ןילרעב ,"ןעזעווסגנוטייצ עלַאנָאיצַאנ

 ןילרעב ,(3 דנַאב ,רערהיפ ערהיא דנוא טפַאשטריו עשטיוד) "ןעגנוטייצ

 ,88---16 ,,16--60 ז"ז ,2

 .(ןטפירשטייצ-תוליהק ןופ עטסיל) ב1 סקידנעּפַא עז

 ןיא גנולדנַאהּפָא רעד טַא ןופ רבחמ ןופ '186 21086866690286'" עז

 גנוטלַאּפש רעד ןגעוו 236--206 ז"ז ,1961 ןָאדנַאל ,6 דנַאב א"בל ןופ ךוברַאי

 רעשידיי רעד ןופ דנַאברַאפ "ןלַארטַײנ,, ןטסערג םעד ןוא פ"צ םעד ןשיוװצ

 ףיוא טעברַא-סגנושרָאפ עקיזָאד יד ךיז טציטש סַאמ רעסיוועג ַא ןיא .טנגוי

 .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ קידַאירעּפ רעד

 ,"קיטילַאּפ רעלַאיצָאס , רעיינ רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ ןבײהנָא יד ןגעוו

 ןדיי ןשיװצ טלקיװטנַא ןבָאה ןּפורג-קלָאפ עשיטסינויצ-שיטסילַאיצַאס סָאװ

 עגרָאזריפ , ,לעדור-רעלדַא .ש עז ,דנַאלשטייד ןיא רעדנעל-חרזמ יד ןופ

 רעד ןיא "?קיטילַאּפלַאיצַאז ןעשידוי ןעיונ רענייא עגנעפנַא-קלָאפ סַאד ריפ

 ז ,קורד ןיא) ןַאמסָארג ןוא סוַארטש ןופ טפירשלמַאז רעטנַאמרעדנביוא

 .(9 גנוקרעמַאב

 אנ סקידנעּפַא ךיא וו 2241/זיב אא1ש ןיז אעז לפאט ,טרַָאד ,ל"י עז

 .קידנּפעשסױא זיא יז זַא ,ןגָאז טינ ןעמ ןעק המישר םוש ןייק ןגעוו .ָאד

 .(9 גנוקרעמַאב) טרָאד ,רעמעב .ק ןוא עקטעב .פ עז

 ,(6 גנוקרעמַאב) 39 ,26 ז"ז ,טרָאד ,ןייטשנרעב .ר עז

 ןיא 186 ?66158 2165 ומ (6:זמ2תצ , ,םַאזהימ-םיײהלדַא .מ עז

 .168 'ז ,1956 ןַאדנַאל ,1 דנַאב א"בל ןופ ךוברָאי

 ,169 'ז ,טרָאד

 ,170 יז ,טרָאד ?

 ,171--170 זיז ,טרָאד

 ןתנ יורפ ןפלָאהעגטימ גנולדנַאהּפָא רעד טָא ןופ רבחמ רעד טַאה 1939 ןיא

 ןילרעב ןיא "סמוטנעדוי סעד טפַאשנעסיװ יד ריפ טלַאטשנַארהעל , רעד ןופ

 זיא דנַאב רעד .י"ווגמ ןופ דנַאב ןטצעל םוצ סקעדניא םעד ןטיירגוצ םייב

 זיא םיא ןופ קורדּפָא רעיינ ַא ןוא ,1939/40 רַאפ ךוברָאי ַא יו ןענישרעד

 ןופ ריפניירַא ןַא טימ ,19623 ןיא א"בל םעד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא

 .דלַאװענירג סקַאמ
5: 

 טייד ןופ עיצַאזינַאגרַָא עשיטסינויצ יד זַא ,ןייז רעשמ געמ'מ }

 נ}

 ,יוזא *

 סוַארטש .א טרעברעה

 ןעגנומערטש עשיגָאלָאעדיא יד ןגעוו טעברַא-סגנושרָאפ עטנכייצעגסיוא ןַא =

 עשידוירעניא יד, ,ןייטשנעוועל .ק טכעלטנפערַאפ טָאה הפוקת רעד ןופ

 -יישטנע , ךובלמַאז ןיא "יטַארקַאמעד ןשטיוד רעד עזירק יד ףוַא ןָאיצקַאער

 רעד עזַאפדנע רעד ןיא עגַארפנעדוי רוצ) 1932 רהַאיסגנוד

 ,רעקואפ .א ןוא עסָאמ .ע .וװ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "(קילבוּפער

 .404--349 זיז ,1965 ןעגניביט ,13 ,א"בל ןופ ןטפירש עכעלטפַאשנסיװ עירעס

 רערַאמייוו

 רעד טָא ןופ רבחמ ןופ ןילרעב ןיא ןבעל ןשידיי ןופ טכיזרעביא ןַא ?

 ןוא סוַארטש ,(1מס 210:21 100116 04 6612 סיאזצ ) גנולדנַאהּפָא

 .(9 גנוקרעמַאב) טרָאד ,ןַאמסָארג

 -ייצרַאפ ַא ןבעג וצ ווּורּפ ןייק טכַאמעג טינ ָאד טרעוו ץַאלּפ ןופ לגנַאמ בילוצ

 .רוטַארעטיל רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיי רעד ןופ שינעכ

 ויצ,,) דנַאלש

 טקעדעג טַאה (ד"פפצ ,"דנַאלשטיױד ריפ גנוגינייארעפ עשיטסינ

 .ר"י רעד ןופ ןטיציפעד-טעשזדוב יד

 .1918 רעבַאטקַא ןוא רעבמעטּפעס ,"ךייר ןשטיוד םיא,

 -ַאפ סעשיטילפַארזיא, ; 1918 רעבמעווָאנ 11 ר"י ;1918 רעבמעווָאנ ,טרָאד

 גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא .(טייז עטשרע) 1918 רעבמעווַאנ 11 ,"טַאלבנעילימ

 ןעגיוא סעדער ןטלַאהעג ןבָאה ןילרעב ןופ עינַאמרַאהליפ רעד ןיא פ"צ ןופ

 -לײטנַא לַאצ יד ; דלעפנענַאז ןוא םַײהנעּפַא ץנַארפ ,לעּפּפַא דערפלַא ,סקופ

 זיא'ס , זַא ,ןרעהוצנַא ןביג ןטכירַאב יד ןוא ,סיורג רעייז ןעוועג זיא רעמענ

 ."למוט ַא ןעוועג

 רעבַאטקַא ןוא (יױַאשמוא , קירבור) 1918 רעבמעטּפעס ,"ךייר ןשטיוד םיא ,

 .(ןַאסליוו ַארדּוװ ןגעוו רַאטנעמַאק רעשיטילַאּפ ןוא "וַאשמוא,, קירבור) 8

 יד ןוא ,(13 גנוקרעמַאב) טרַאד "186 10868606:0226" , סוַארטש
 םיא , ןיא (טסינויצ ַא) םיײהנעּפָא ץנַארּפ ןוא לעפּפַא דערפלַא ןופ סעדער

 1919 רַאונַאי ןט-14 ןופ ר"י ךיוא ןוא ,1918 רעבמעווָאנ "ךייר ןשטיוד

 דנַאלשטיײד ןיא טנגוי רעשידיי רעד ןופ עיצַארעדעפ רעד ןופ רַאפנעמַאזוצ)

 יד) 1919 ץרַאמ ןט:14 ןופ ר"י ;(ןַאמדלָאג םוחנ ןופ ץיזרַאפ ןרעטנוא

 טכיזניה רעלעוסקעס ןיא ןלעוו לארשי-ץרא ןיא םיבשייתמ עשידיי עיינ

 .(רוד ןטלַא ןופ ןשטנעמ יד יו רעכעלרע ןייז

 טצריקעג

 ןופ עיצַאריּפסניא רעד ףיוא ,"טַאלבעגַאט רענילרעב , טָאה ,לשמל
 רעשיטסינויצ רעמערטסקע רעד ןגעק קילּפער עפרַאש ַא טכַארבעג ,פ"צ
 ,טנעמעלע ןדמערפ ַא יו ןדיי עשטייד יד ןופ גנולעטש רעד ףיוא גנואיושנָא
 רעקיז ָאד רעד ןיא זַא ,רעפטנע רעשיטסינויצ ַא ןעמוקעג זיא ףיורעד ןוא
 רעשיטסיניצ רעד ןופ שינעדנעטשרַאפסימ ַא ןַארַאפ זיא גנוטכיײלַאּב
 טרופקנַארּפ,, יד ךיוא .(1919 רַאונַאי ןט-4 ןוא ןט-7 ןופ ר"י) גנוטלַאה
 ,ןַאטַאנ לוַאּפ ןופ טפירשרעטנוא רעד טימ ,טָאה "גנוטייצ
 עניײמעגלַא עשטיוד,, .(1919 יַאמ ןט-18 ןופ ר"י עז) תונעט עשיטסינויצ יד
 ןסױטשעגּפָא ,ןַאטַאנ לוַאּפ ןופ טפירשרעטנוא רעד טימ ,טָאה "גנוטייצ
 רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ץנערעפנַאק-לַאסרעװ רעד ףיוא קורדסיוא םוצ
 -רעוו םוצ קיטילַאּפ-ןרעסיױא רעשטייד רעד ןופ גנוטלַאה רעטרעטרַאוװרעד
 .(1919 ילוי ןט-2 ןופ ר"י) טַאטקַארט רעלַאס

 רעּפרַאש רעד ןגעוו טכירַאב ַא טכעלטנפערַאפ טָאה 1919 ינוי ןט-13 ןופ רייי
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 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטײד ןיא עסערפ עשידיי

 ןיא ןטסיקלָאפ ןוא ןטסינויצ יד ןופ ןעמרַאפטַאלּפ יד ןגעק פ"צ ןופ גנולעטש

 .(1919 יַאמ ןט-29 םעד פ"צ ןופ רַאפנעמַאזוצ) 9

 .(רענזייא) 1919 רַאונַאי ,1918 רעבמעצעד ,"ךייר ןשטיוד םִיא,

 ;1960 ןָאדנָאל 5 דנַאב א"בל ןופ ךוברַאי ןיא .,םַאזהימ-םייהלעדע .ט .מ

 ,320 יז

 ןופ תועידי טײז רעטשרע רעד ףיוא ןעגנערב ר"י יד טגעלפ 1932 ויב

 -ןביוא ןעמוקעג תועידי עשידנעלניא ןענעז םעדכָאנ טשרע ןוא ,דנַאלסיױא

 1919 יַאמ ןט-16 ןופ ר"י עז .םענרַאפ ןרעטיירב ַא ןיא טינ רעבָא ,ןַא

 .(טַאטקַארט רעלַאסרעװ םוצ רַאטנעמַאק)

 ןט-15 ןופ ןוא (לקיטרַא-טייל) 1918 רעבָאטקַא ןט-25 ןופ ר"י ,שיבצ ,עז

 ןוא דנַאלסור ןיא סעיצולָאװער יד וצ גנולעטש עוויטיזַאּפ) רעבמעווָאנ

 עשיטימעסיטנַא יד ןופ ףוס םעד ןַא ןענעכייצ סָאװ ןשינעעשעג יו דנַאלשטיײד

 ,1919 יַאמ ןט-20 ןוא 1918 רעבמעצעד ןט77 ןופ ר"י ךיוא עז ; (ןעמישזער

 וצנַאג ןרַאפ ןרעמונ ןוא 1919 רַאונַאי ןט-10 ,1918 רעבָאטקַא ןט-25 ןופ ר"י

 ,1919 רָאי

 ןוא 1918 ןרָאי יד ןיא ר"י עז ןטסינויצ יד ןופ "םוטסקלָאפ ,, קנַאדעג ןגעוו

 ערעייז ןיא .1919 רַאונַאי ןט-14 ןופ רעמונ םעד ש"בצ סרעדנוזַאב ,9

 ןוא ןַאמדלָאג םוחנ ןגעלפ םוקילבוּפ ןשידיי-טינ ַא רַאפ ןעגנוטערטיורַא

 עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעקירָאיגנַאל) יילק דערפלַא

 ןטיול) רעטקַארַאכ ןלַאסרעוװװינוא םעד ןכיירטשרעטנוא (דנַאלשטייד ןיא

 יו גנַאגוצ ןקלַאנָאיצַאנ-שידיי םעד ןופ (יניזדעמ ןופ חסונ ןשינעילַאטיא

 -ללכ ַא ןיא עיצַאריּפסניא ריא ןופ רוקמ רעד סָאװ ,גנואיושנַא ןַא

 -ַארט יד וצ ףוס ַא ןעמענ לָאז סע ,זיא עיזיו ריא ןוא רעכעלשטנעמ

 ןעגנואיצַאב עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןיא ןעגנובערטש-טכַאמ-סיורג עלענַאיציד

 יד ףיוא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא עיפָאזַאליפ יד טָא יו םעד טול

 ןטסיימוצ רעד ןעוװעג זיא סָאד זַא ,ךעלגעמ זיא ר"י רעד ןופ ןטלַאּפש

 ןופ עיגָאלָאעדיא רעד ןיא דוסי רעטנעװקעסנַאק ןוא רעשיטסירעטקַארַאכ

 .ןטסינויצ עשטייד יד

 .1919 ץרעמ ןט-18 ןוא רַאונַאי ןט-17 ,רַאונַאי ןט-10 ןופ ר"י

 רעדנעלַאה .ל סָאװ גנולעטש רעד ןגעוו חוכיו) 1922 ילוי ןט-21 ןופ ריי

 ,דנַאלשטײד וצ טפַאשײרט רעד ןגעוו עגַארפ רעד ןיא ןעמונעגנָא טָאה

 .(1922 ינוי ןט-20 ןופ לקיטרַא-טַײל ןיא ר"י ןופ טכירַאב םעד טול

 רעיײז ןעגנערב 1929 ןזיב 1919 ןופ צ"פצ ןוא ר"י ןופ גנעגרַאי יד

 ןופ זילַאנַא ןכעלריפסיוא ןַא רַאפ לַאירעטַאמ ןשירַאטסיה ןקיגנַארטשרע

 לגנַאמ בילוצ רעבָא ,עכַאּפע רעטלדנַאהַאב רעד ןיא תועד-יקוליח יד

 ,גנוטכַארטַאב ןייז ןיא ןזָאלנײרַא טינ ךיז ַאד רימ ןענעק ץַאלּפ ןיא

 ןעד ןיא םזיטימעסיטנַא ןעגעג ףמַאקרעװבַא עשידוי רעד , ;רעקוַאפ .א עז

 עז ; 61--39 ז"ז ,1968 גרובמַאה ,"קילבוּפער רערַאמייװ רעד ןערהַאי ןעטצעל

 ןשיטַאמַארד ןטשרע ןיא .(8 גנוקרעמַאב) 31--29 ז"ז ,טרָאד ,ןייטשנרעב .ר

 ןלַאװ יד ןיא ןעמוקַאב ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ןעמיטש יד ןופ גייטשפיוא

 .פ"צ ןופ קיטילָאּפ רעד ןופ לַאפכרוד ןרַאפ ןמיס ַא ןעזעג ר"י יד טָאה

 -רעמַאב) 42--41 ז"ז ,טרַאד ,ןייטשנרעב ;52--50 ז"ז ,טרַאד ,רעקואפ .א

 .(12 ןוא 8 ןעגנוק

 .122--120 ,61--25 ז"ז ,טרָאד ,רעקואפ .א

 ,ןייטשנרעב ןוא ,טרָאד ,רעקואפ .א ךיוא ןוא ,(רעמונ רעדעי טעמכ) צ"פצ 45
 .טרָאד

 .(ןרעמונ עלַא) 1927 רַאונַאי ,1925 רעבמעטּפעס ,1924 רעבמעצעד ,צ"פצ

 ןטַאטלוזער-לַאװ יד ןופ זילַאנַא סגרעבשרעה .א) 1928 יַאמ ןט-25 ןופ צ"פצ
 יַאמ ןט-16 ןופ רעמונ ןוא 1929 ץרעמ ןט-15 ןופ רעמונ ; (סיצַאנ יד תבוטל
 רעד ןשיװצ גנַאהנעמַאװצ ןגעוו גרעבנייו .ב ןוא ןַאמכייר .א) 9
 רעמונ ;(עגַאל רעכעלטפַאשטריו רעד ןוא סיצַאנ יד תבוטל גנומיטשּפָא

 וגעוו רעדנעלָאה .ל ןופ לקיטרַא שיטסימיטּפָא) 1930 רעבמעצעד ןט-26 ןופ

 : (סיצַאנ יד ןופ הדירי-ןעמיטש ןוא בצמ ןשיטילַאּפ ןופ גנורעסעברַאפ רעד

 ןופ גנופיטרַאפ ַא רָאפ טעז ןַאמכיײר .א) 1930 רַאונַאי ןט-1 ןופ רעמונ

 עשיצַאנ ןופ גייטשפיוא ןַא ךיוא םעד בילוצ ןוא ,סיזירק ןשימַאנַאקע

 ןעגנַאגרעד ןיוש ןענעז סיצַאנ יד זַא .טניימ רע רעבָא ,תונוחצנ-לַאװ

 -רעטניה ןשטייד םעד ךייש סָאװ .(ןטייקכעלגעמ ערעייז ןופ טקנוּפכױה םוצ

 .(42 גנוקרעמַאב) טרַאד ,רעקוַאפ .א עז ןעגנוריגַאער עשידיי יד ןופ טנורג

 .1930 ינוי ןט-20 ןופ ןוא (לקיטרַא-טייל) 1930 רַאונַאי ןט-24 ןופ ר"י
 .1930 ינוי ןט-20 ןופ ריי
 .1930 ילוי ןט-25 ןופ ר"י
 .1930 רעבָאטקַא ןט-10 ןוא 1920 רעבמעטּפעס ןטי16 ןופ ריי
 .(42 גנוקרעמַאב) טרָאד ,רעקוַאפ .א

 .ק ךיוא ,(42 גנוקרעמַאב) גנולדנַאהּפָא עצנַאג יד .טרַאד ,רעקוַאפ .א
 ןעלקיטרַא-טיײל עשיטסירעטקַארַאכ .(23 גנוקרעמַאב) טרָאד ,ןייטשנעוועל
 ,גרעבצרעה .א ,ןַאמכייר .ה ,גרעבשריה .א) ןעלקיטרַא ענעבירשעגרעטנוא ןוא
 עקיזַאד יד ןופ ןטקעּפסַא ענעדיײשרַאפ ןגעװ (רעניוװ .ַא ,ץינדַארב .פ
 צ"פצ יד טָאה ,"עִיצַאלימיסַא רעטיור,, רעד ןגעוו .דֹנַא .ווצ ,ןעמעלבָארּפ
 ןרעמונ יד ןיא סרעדנוזַאב ,1922 רָאי ןצנַאג ןופ ךשמב טכעלטנפערַאפ
 ןט-6 ןוא לירּפַא ןט-15 ,ץרַאמ ןט-25 ,רַאורבעפ ןט:12 ,רַאונַאי ןט-8 ןופ
 .רעבמעטּפעס

 סיצַאנ יד ןופ תונוחצנ-לַאװ יד ףיוא טריגַאער טָאה פ"צ רעד ױזַא יװ
 ,ץרעמ ןט-18) 1932 רָאי ןופ צ"פצ רעד ןופ ןרעמונ יד ןיא ןענעיײל ןעמ ןעק
 ,רעבָאטקַא ןט-14 ,רעבמעטּפעס ןט-20 ,יַאמ ןט-8 ,לירּפַא ןט-29 ,לירּפַא ןט5
 ןט-19 ,רַאונַאי ןט-12) 1933 ןוא (רעבמעצעד ןט-16 ,רעבמעווַאנ ןטשס0
 .(רַאונַאי ןט-26 .רַאונַאי

 ןפירגעגנָא םולש .ג ןיא "רבד, ןיא .1922 רעבמעטּפעס ןט-20 ןופ ריי
 ןשיטסינויצ ןלַאסקָאדָאטרַָא םעד יבגל "טסינַאיזיװער, ַא יװ ןרָאװעג
 .הלוגה תלילש ןגעוו קנַאדעג

 .1932 טסוגיוא ןט-12 ןופ ר"י

 .1922 טסוגיוא ןט-26 ןופ ר"י

 .19232 רעבָאטקָא ןט-25 ןופ ר"י

 .1932 טסוגיוא ןט-12 ןופ ר"י

 ךיוא עז

 ןט-14 ,רַאונַאי ןט-24) 1930 ,(רעבמעווָאנ ןט-18) 1929 ןרָאי יד ןיא ר"י

 ןט-26 ,ילוי ןט-6 ,ינוי ןט-20 ,רַאורבעפ ןט-25 ,רַאורבעּפ ןט-18 ,רַאורבעפ

 ןט-12 1922 ןוא (רעבמעצעד ןט-15 ,רעבמעווָאנ ןט-27) 1931 ,(רעבמעטּפעס

 .(א"א לירּפַא ןט-26 ,לירּפַא

 (ת
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 ,(רעבָאטקָא ןט-10) 1930 ןרָאי יד ןיא ריי 60

 .(רעבמעצעד ןט7-12 ,יאמ ןט-1) 2

 ןוא (רעבמעצעד ןט-15) 1

 .1930 רַאורבעפ ןט-25 ןוא רַאונַאי ןט-24 ןופ ריי *?

2 0 

 2 טו *

 ,(ןטעטַירַאגלּוװ ןַא;) 1932 יַאמ ןט-1 ןוא 1921 רעבמעצעד ןט-4 ןופ ריי

 ערעטיירב א .1932 טסוגיוא ןט2 ,("ידנעוויוו סודָאמ,,) 1932 טסוגױא ןט-5

 ,ןייטשנעוועל טגנערב עיניל-עיצַאטנעמוגרַא רעקיזָאד רעד ןופ טכיזרעביא

 .(23 גנוקרעמַאב) טרָאד

 ,1923 רַאונַאי ןט-31 ןוא 1922 טסוגיוא ןט-11 ןוא ןט-8 ןופ ריי

 םואבסונ .מ ןוא "8 82001 טמססע 106 34221 869106" ץנירּפ

 "תאזומופוז} טמ0ס/ 501698 8 תגטטנפ 260016000מ 01 4221 םסעות"

 ,ןַאמסָארג ןוא סוַארטש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא טפירשלמַאז רעד ןיא

 .(14 גנוקרעמַאב) טרָאד

 טלַאמעד ןענעז סָאװ ןטפירשטייצ יד ןופ המישר ַא טלַאהטנַא 1 סקידנעפַא **

 .ןרַאװעג טעדנירגעג

 .(ץינדָארב .פ) 1934 ילוי ןט-19 ןופ צ"פצ **

 ,ןייטשנרעב .ר *

 .(34 גנוקרעמַאב) 321--320 ז"ז ,טרָאד ,םַאזהימ-םייהלעדע

 גרעבצרעה .א ,(8 גנוקרעמַאב) 20--23 ז"ז .טרַאד

 "1254 םגעֿפ 01 טסנזמגמ 16615מ 226985 60216תמק0עגזע 6154 4

 .146 'ז ,1942 ,2 ,5 דנַאב ןיא

 ןט-18 ,ץרעמ ןט-30 ,ץרעמ ןט-23 ,ץרעמ ןט-פ ןופ ןרעמונ ,1933 ןיא צי"פצ

 ס

 ופ 0

 ינוי ןט-1 ,ץרעמ ןט-30 ,ץרעמ ןט-23 ןופ ןרעמונ ,1933 רָאי ןיא ' 1

 ר"ד) רעבמעטּפעס ןט-20 ,(רעגערטיזײרּפ-לבַאנ ןדיי ןופ עטסיל) יַאמ

 -ַאנ ןט-16 ,(גרעבשריה -- .ה.א) רעבָאטקַא רעט-19 ,(רעטמַאז סקַאמ

 .ערעדנַא ליפ ןוא רעבמעוו

 עקירעיורט ,) ץרעמ ןט-12 ןוא רַאורבעפ ןט-24 ןופ ןרעמונ ,1933 ןיא ריי '?

 םישעמ עקידתירזכַא יד וצ קע ןַא ןכַאמ וצ לעּפַא) ץרעמ ןט12 ,("ןטכיזסיוא

 ןלעװ סָאװ ,םישעמ-ןגעק ןופ רַאפעג) ץרעמ וט-21 ,(ןפירגנַא-סגנוטייצ ןוא

 -רעדנַאז,) רַאורבעפ ןט-28 ,(דנַאלסיױא ןיא ןטייהרעדנימ עשטייד ןפערט

 שינטלעהרַאפ ןיא עדריװנײלַא ןזיײװּוצסױרַא ףור) ץרעמ ןט-28 ,("ןייזַאד

 ןגעק לקיטרַא ןשירעפיײרגנָא ןַא ןופ טכיזרעביא) ץרעמ ןט77 ,(סיצַאנ וצ

 .(טפירשטייצ רעשידנעלסיוא ןַא ןיא םזילַאנָאיצַאנ ןשיסיירּפ

 ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ןופ עיצַארַאלקעד) 1933 ץרעמ ןט-30 ןופ צ"פצ '

 .(עיצקַא-טָאקיַאב רעד ןגעק דנַאלשטיײד

 .1933 לירּפַא ןט-1 ןופ ר"י

 ,.ה .א)

 .פ) רעבָאטקַא ןט-16 ,רעבמעטּפעס ןט77 ,(גנורעדנַאװסיוא רעשידיי ןגעק

 -וצ ןיא ךַאז עשטייד עטכערעג יד) רעבַאטקַא ןט-19 ,(רעדנעלדירפ

 עשידיי) רעבמעווָאנ ןט-2 ,(דנוב-רעקלעפ םעד ןזָאלרַאפ ןטימ גנַאהנעמַאז

 ןט-פ ,(טיצסיבעלּפ ןיא "ַאי,, ןעמיטש רַאפ דנַאלשטייד ןיא ץנַאטנעזערּפער

 ,(טפנוקוצ רעד ןיא ןבעלנעמַאזוצ ַא רַאפ גנונפַאה ןופ קורדסיוא) רעבמעווָאנ

 -ונַאי ןט-1 ןופ ןרעמונ ,1924 ןיא ןוא (עמעט עקיבלעז יד) רעבמעצעד ןטד7

 -יס טעז רעכלעוו ,דנַאברַאפ-ןטנַאטַאבמָאק ןשידיי ןופ ןייטשנעוועל .ק) רַא

 ןטרַאװּוצּפָא רָאפ טגָאלש קעב ַאעל) רַאורבעפ ןט-8 ,(גנונעפָאה ןופ םינמ

 ןגעוו לקיטרַא ןַא) ץרַאמ ןט-15 ,(םזימיטּפָא ןטנרָאװַאב סיוא טקירד ןוא

 .ַא'א (דנַאלשטייד ןייק ןעמוקוצקירוצ ןדיי ןופ טכער

 שש

 .ה .א) 1933 רעבָאטקַָא ןט-20 ןופ צ"פצ *

3: = 

 סוַארּטש .א טרעברעה

 ןופ טײז רעד ףיוא טלַאּפש לטירד ַא) 1933 רעבַאטקַא ןט-26 ןופ צ"פצ '

 רעד טַימ לקיטרַא-טייל ַא) 1933 רעבמעצעד ןט-7 ןוא (ןעלקיטרַא-טייל יד

 .(גרעבשריה -- .ה .א ןופ טפירשרעטנוא

 ןופ ץנַאטנעזערּפער רעד ףיוא קיטירק) 1938 רַאונַאי ןט-13 ןופ צ"פצ

 ןופ םיניינע עקיטכיוו-קינייו ןיא ןעיירעגירק בילוצ םוטנדיי ןשטייד

 .(גרעבשריה -- .ה .א ןופ ןבירשעגרעטנוא ,1937 ןופ טעשזדוב-רעמוז

 סָאװ תועידי ייר ַא צ"פצ טגנערב 1933 רעבַאטקַא ןוא רעבמעטּפעס טייז '

 ןיוש זיא טציא זַא ,ןרַאנַאיצקנופ-יצַאנ עכיוה ןופ ןעגנורעלקרעד ןריטיצ
 טינ ןעמ טעװ אבהל ןוא ,"עגַארפ-ןדיי, רעד ןופ גנוזייל יד טקידנערַאפ
 תועידי יד טַימ ןעמַאזצ ;ןדיי ןופ טייקיטעט עשימַאנָאקע יד ןרעטש
 .קיטילַאּפ רעקיזַאד רעד וצ ןרַאטנעמַאק עריא עיצקַאדער יד טגנערב

 קיטילַאּפ רעשידיי ַא רַאפ דלעפנעמולב טרוק) 1933 רַאורבעפ ןט-28 ןופ '

 ,(ףײזַאדרעדנַאז" רַאפ ןוא ןעגנולקיװטנַא עקיטפנוקוצ ןופ גנוטרַאװרעד ןיא

 ןטלַאהרַאפ ךיז ןדיי ףיוא טרעדַאפ (שטלעוװ) .וו .ר) רַאורבעפ ןט-8

 עלַא, רַאּפ שינעדנעטשרַאפ ןזיײװסױרַא ייברעד ןוא הוואג רעשידיי טימ

 ַא טביירש (שטלעוו) .וו .ר) לירּפַא ןט-1 ,("ןעגנוגעווַאב עלַאנָאיצַאנ

 יד ןוא "עסערּפ-ןעדוי, יד טריקיטירק ,קעלפידנַאש ןגעוו לקיטרַא-טייל

 ןרַאפ שינעדנעטשרַאפ) לירּפַא ןט-28 ,("םוטשטייד , ןופ ּפָארױכַאל סַאװ

 ןופ טײקטײרג רעד ףיוא זיולב ןריזַאב ךיז ןעק םזילַאיצַאס-לַאנָאיצַאנ

 ,(עזַאב רעלַאנַאיצַאנ ףיוא ןשטנעמ עכיילג יו ןדיי ןענעקרענָא וצ סיצַאנ

 יד ךַאנ טעז גנוטייצ יד) ינוי ןט-16 ,(עמעט עקיבלעז יד) יַאמ ןט'2

 -גַארּפ ןוויטיזַאּפ ןשידיי ַא רַאפ ןוא גנוזייל רעקידובכב ַא ףיוא טכיזסיוא

 .(ןשטנעמ עכיילג יװ ןדיי ןענעקרענַא ןלעוו סיצַאנ יד ביוא ,םַאר

 .(םרָאפטַאלּפ) 1933 ינוי ןט-27 ןופ ריי '

 .(לקיטרַא-טייל) 1924 רעבמעצעד ןט-28 ןופ "רי '

 "םאס8ט5 !?זסאגמ 6602 2 פט;ט6/ 7 קַאטשנעזַאר .ווװ עז

 1666158 12:101212110ת {זסזמ (6:102תע/ ,1 דנַאב ,א"בל ןופ ךוברַאי ןיא

 .312--360 ז"ז ,1956 ןַאדנַאל

 יד זַא ,הדומ זיא (גרעבשריה)

 .(עקיטכיר ַא ןעוועג זיא גנוסַאפפיוא עשיטסינויצ

 ,1935 רעבמעטּפעס ןט-17 ןופ ריי

 .1925 רעבמעטּפעס ןט-24 ןופ ריי

 .1935 רעבמעטּפעס ןט720 ןופ

 .1935 רעבָאטקָא ןט-24 ןופ צ"פצ

 ןט-1 ,טסוגױא ןט--1 ,ילוי ןט-8 ,רַאורבעּפ ןט:24) 1928 ןיא צ"פצ ?

 .(רעבמעטּפעס

 ןט-28 ,טסוגיױא ןט-18 ,ץרעמ ןט-17 ,רַאונַאא ןט-20) 1938 ןיא צ"פצ

 ןט-7 ,(עיצַארגימע עטנדרַאעג ןוא ןַאיװע ןגעוו ןײטשּפע .פ) רעבמעטּפעס

 עשידיי ןייק ָאטשינ זיא'ס סָאװ ,טרעודַאב (גרעבשרעה) .ה .א טסוגיוא

 .((עיצַאזינַאגרַא-טלעוו

 ןט-28 ןופ ץעזעג-תוליהק ןגעוו) לירּפַא ןט-7 ןופ ןרעמונ ,1938 ןופ צ"פצ

 סָאװ ןדיי רַאֿפ טפַאשרעײטשרַאּפ ערעקרַאטש ַא) ילוי ןט-8 (1938 ץרעמ

 עשידיי ןופ דנַאברַאפ ןופ וויטַאיציניא רעד טיול ןרָאװעג טעדנירגעג זיא



 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטײד ןיא עסערּפ עשידיי יד

 010 2260ט8ש0ועװ

 :סכייר רעשידיי רעד ןופ טעטימָאק-םוידיזערּפ ןוא ןסיירּפ ןיא תוליהק
 .(גנוטערטרַאפ

 לַאטנעװעל .ג .א ןופ ץיטָאנ ַא טיול) 328 'ז ,טרָאד ,םַאזהימ-םייהלעדע .מ *

 ןט:30 ןופ "דנַאלשטיױד ןיא ןעדוי רעד גנוטיײצנעכָאװ עניײמעגלַא , ןיא

 .(1953 רעבָאטקָא

 .ןענופעג טינ גנוטייצ יד טָאה גנולדנַאהּפַא רעד ןופ רעביירש רעד

 ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא 1962 רָאי ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ המישר

 עטכישעג יד .901/2 ןטלַאּפש (1967 הָאלסרעטיג .ןַאמסלעטרעב) י"דל ןיא

 יד ןופ עטכישעג-תולג רעד ןופ לייט ַא זיא עסערּפ רעקיזָאד רעד ןופ
 ןמז-לכ ןביירש יז ףרַאד'מ ןוא ,הפוקת-רעלטיה רעד ןיא ןדיי עשטייד
 ןופ ןעמענפיוא ךָאנ ןעק'מ ןוא ,רוד ןטשרע ןופ ןטנַארגימע יד ךָאנ ןבעל סע
 .ןעגנורעלקרעד-תודע עכעלנעזרעּפ יז
 -כַאנ סעשידוי, ןופ רָאטקַאדער םעד ,רעלדיירק ָאעל ןופ לרוג ןגעוו
 םיא ךובקנעדעג ןײא -- גנַאגרעטנוא םיא גנורהַאװעב, עז ,?טַאלבנעטכיר
 .ג .ע ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא 166 860 108000016 סעד גַארטפיוא
 ןוא 89 גנוקרעמַאב ךיוא עז .107/8 ז"ז ,1956 טרַאגטוטש ,לַאטנעוועל
 .51 גנוקרעמַאב רעד טיול ןרָאטקַאדער יד ןופ המישר יד
 .ןרָאװעג ןבירשעג טשינ ךָאנ זיא שידִיי ןיא קידָאירעּפ רעד ןופ עטכישעג יד
 המחלמ רעד ךַאנ דנַאלשטייד ןיא סױרַא זיא סָאװ גנוטייצ רעד ךייש סָאװ
 ךובלמַאז סָאד עז ,"דנַאלשטוד ןיא ןעדוי רעד גנוטייצנעכָאװ עניײמעגלַא,
 ףרַאדלסיד ."דנַאלשטיוד ןיא ןעדוי רעד גנוטייצנעכָאװ עניײמעגלַא ערהַאי 20,
 ,ןעפרַאנ -- דנַאלשטױד ןיא ןעדוי, גנולמַאז יד ןוא ,117 ז"ז ,6
 ףרַאדלסיד ,ָאנַאדרַאשזד .ר ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "ןעגיוצ ,ןערוּפש
6.1 

 הטאזמהמה 1

 א

671017106616 

 , =!  םטי:2128962021 ס0חע61ל20 41 1361
 ;420121ט295 (סזעטנג 265 (עסנוגסעזאגטטסעצ(טננשש+ + 

 8 טל + 2 :

4 : 2 5 0 
 570 טז ט2864

 (6:6שוװ6) {8 65: צחיו-שהניח:טהָש 8=ז 188 666: הסו/ה)

 ןילרעב ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ טפירשטייצ

 (ת (ת ןיאפ
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 ןסקידנעּפַא

 דנַאלשטייד ןיא ןטפירשטייצ עשידיי ןופ תומישר עטכַארבעג ָאד יד
 תורוקמ יד טול טלעטשעגפיונוצ ןענעז 1928 זיב 1918 ןרָאי יד ןיא
 יד .רעדנוזַאב סקידנעּפַא ןדעי ייב ןטנוא טנכיײצַאב ןענעז סָאװ
 יו רעסערג רעכיז זיא ָאד ןסקידנעּפַא יד ןיא (ןעמענ) ןעגנוטייצ לָאצ
 ,קורד ןיא ןענישרעד טנייה זיב זיא סָאװ המישר רערעדנַא רעדעי ןיא
 עלופ ןענעז תומישר ענייז זַא ,רבחמ רעד טינ טרידנעטערּפ ןגעווטסעדנופ
 .שיטַאמעטסיס טלעטשעגפיונוצ ןענעז ייז זַא רעדָא ,עקידנּפעשסיױא ןוא
 -ָאילביב ענעדיישרַאפ טכוזַאב רבחמ רעד טָאה 1970 טסברַאה ןוא רעמוז
 ןטפירשטייצ ןופ עטסיל ןייק ןענופעג טינ ץעגרע ןיא רעבָא ,ןקעט
 ָאד ליוו רבחמ רעד .דנַאלשטייד ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ שידיי ןיא
 ןבעגעג םיא טָאה רע סָאװ ףליה רעד רַאפ רענילַאג 'ה םעד ןעקנַאד
 ןופ רצוא ןַא --- טוטיטסניא-קעב-ָאעל ןופ גָאלַאטַאק םעד ןצונ םייב
 .א1 סקידנעּפַא ןרַאפ רוקמ-טּפיוה רעד ןוא עיצַאמרָאפניא

 :תורוקמ
 -ןטפירש , רעד ןיא ,דנַאלשטױד ןיא ןעדויטסַא ,לעדור"רעלדַא .ש

 -יטסניא קעב ַאל סעד ןעגנולדנַאהבַא רעכילטּפַאשנעסיוו עהייר
 .170---8 ז"ז ,1959 ןעגניביט ,1 ,"סטוט

 יד .סומסיטימעסיטנַא דנוא ןַאיצַאּפיצנַאמע ןעשיווצ ,ןייטשנרעב .ר
 .פ .צ, רעד ליּפשיב םַא ןעדוי ןעשטיוד רעד קיטסיצילבוּפ
 -סטַאַאטש רעשטיוד סניײארעפלַארטנעצ סעד ןַאגרַא ,"גנוטייצ
 ,(טעברַא-ריװלַאסבַא 1933--1924 ,סנעבוַאלג ןעשידוי רעגריב
 .1969 ןילרעב

 ךוברַאי ,'186 1ס6נ95ג 2/655 גת (טסעזמגתץ" ,םַאזהימ-םייהלעדע .מ

 .192--163 ז"ז ,1956 ןַאדנַאל ,1 דנַאב ,טוטיטסניא-קעב-ַאעל ןופ
 ,םַאזהימ-םייהלעעדע .מ

 '1:620000פ 04 106 1615 21689 10 106 14221 682116026/

 ,5 דנַאב ,טוטיטסניא-קעב-ַאעל ןופ ךוברַאי
 .3232--208 ז"ז ,1960 ןַאדנַאל

 "יַאדוי ַאטנעמונַאמ ,"ןייהר םֵא ןעבעלסעטסייג סעשידוי ,, ,ןַאמלעדע .ר
 ,1963 ןלעק ,גניליש .ק ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ךובדנַאה ,ַאק
 .708--9 זיז

 ק1655" ,גרעבצרעה .א
 ,1942 ,2 'נ 5 דנַאב ס0מם!סמנקסעגזע 26ו1598 464

 .153 זיב
 .19928 ,עגַאלפיוא עטייווצ ,ןילרעב ריפ ךוברהַאי סעשידי
 1110 זיב 1102 ןטלַאּפש ,4 דנַאב ,19920 ןילרעב ,ןַאקיּפלעל סעשירוי

 .(ןלעבַאט ךיוא
 1 דנַאב ,גָאלַאטַאק ,ויכרַא ןוא קעטַאילביב 160 8606 6

 -יט ,גרעפ .י ןוא רעגרעבציורק .מ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 .348 ןיב 203 ז"ז ,1970 ןעגניב

 ןיא '186 1256 םגעצּפ 01 186 (0סעזמגמ 6658

 145 זיז

 סוַארטש .א טרעברעה

 .902 זיב 898 ןטלַאּפש ,1967 הַאלסרעטיג ,סמוטנעדוי סעד ןַאקיקעל
 -קַאדער רעד רעטנוא ,טפירש-רַאילטרעפ עשיפַארגַאילביב ,רפס תירק

 זיב 1924 גנעגרַאי ,םילשורי ,קיּפ .ה ןוא ןַאמגרעב .ה ןופ עיצ
1928/9. 

 ןגָאלַאטַאק-ןקעטָאטרַאק ןוא ןקעטָאילביב
 םילשורי ,תיאטיסרבינואה תימואלה הירפסה

 160 םססא 10501ט16 אסוש צסע8

 אסא עסעא תטסתס ןגסעגזצ, 1ס6מפמ תגטפוסם, אסש צסזא א.

 1686 1גסעגזע, 10860ת

 .קרַאי-וינ ,טוטיטסניא רעכעלטפאשנסיוו רעשידיי

 * 1 סקידנעּפַא
 ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ןעגנוטייצ

2255 1191061 61 

 שטסעסנמ 2טז ?60ע46עטמק 66 ''26255 1151061"

 126ת1ומ , 1929 -- ?

 1212116ע

 22ט60255 119061 1396מ6012201521108

 (םסע 1592611/ ןותיעל ףסומ)

6.6 

 ץזגתא?טנ? 2.א1.,,.1

 סט! םטמ4

 טתגטמ2מפ1265, 6165 24800151150065 0992

 1121102 112110990ממ

 ץעגמע טז? 1927 -- ?

426,041 

 ס102מ6 265642651/6ט6/ 126מ6ט66 132עס5

 ואטזמס6ז/ -- עט{, 3

 עז 6טש5-14 016520264622

 29025 1159061 112600019221521/0מ גמ 2064

2 

 ?ע4תעט;+? 2.1. 1926/7 -- ?

 21/26106106 0{261ת2 465 1066ת!טתנפ

210624/ 2 

 1 610212-136ע!ו,,2

 סטכער ןופ ןענעײל ןעמ ףרַאד 2 ןוא א1 1 ןבַאגוצ יד ןופ ןטלַאּפש יד *
 .ןקניל םעד ךָאנרעד ןוא ,טלַאּפש ןטכער םעד רעירפ ה"ד ,סקניל וצ



 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטײד ןיא עסערּפ עשידיי יד

 טו 016 4

 תטמזסז8002115012116/ 800665161 /ט1098 465 1650מטטת 13165140 06ט19006/ 12מ0650610206 1122061 1121221/

 ןצ א04 ם. עצזסגזממגממ, !. 216120208, 81. 060026662096 (66019 12מ02ט6/

 1316512, ץעגמא?טז+ 2.81., 1924-1930 (?) 1361 , 1919-19243 8

 יידלשעס" 1016 061192ס 4

 1246 46 ט61610198160 601285205121/60 146. /61149/ 0616 עס 4 6. 661 2602680611/60 661 1006150116 (366

9, 1361 4 ,1361 

 4 : עיעזוא?וגז16ז 15126111150065 1 4
 ואטט6 146. 6 11 6126066 6

 9 68 136ע1ומ , 8

 ץזיגמא{וגז? 2.א1+ 3 6/ 48

 2616 101556050021101006 (616ות/טמ2סת גת 50!660מ60 11000900016מ 86ע110-60160, 2
 1042 6516 ןסג5 2204

 136ע11מ , 1887-1928 (?) 2614900114{ {טז 13015006 48600ע1468, 1616: 2ט/ 06ע46עטמק} 46 זח-

 עיתס10 210ת15/15606 3116 10165568 464 15ע26111190864 1טטפ?טענזנסמ 35

 1. 1218, א 6016( תמ2ת ע6ןו8 6108
 1161661ט6ע8 , 1 8,,1361111-0061996566

 1016 6607 82ז-002084

 1106:416ז 59022096206161מ 1401068 זת 8611ומ 0. 2. 1
 136118 , 1925-1933 (?) 136ע11מ , 1919-19203 1

 106 661 2ז-00002 1314416ש
 7610ג098 46 166150060 (3614 112תטוגעפ, 1926 -- ?

 ?2ט1 '10116 1064 136211116 1תנ 146150ת64/ 17

 6111מ , 1925 -- ? (סעסומ 66 262ז0/6מ טמס 20026516116 6064 ן46150מסמ (060061006 ?ט

 1160021112 186ע11ת,

 1/10מ215501114 6465 11601181312 66150106/ 26211410690242מ6 לע. 805601021, 1. 60014ת8ת
 136:1ומ , 1924 -- ? 136111, 6?

 101:116112ס 465 (26921121001065 646 6601900ס6מ 1066 (אוגזזבווטטמשס 465 עסעסגמפ 610: == 1930 רָאי ןופ)
 סט. דגוטט16:, 1. 14000504 0ע1:תסע 101415006 261{טת2

 1 610219 , 136111מ , 1914-1918, 6 136ע1106/ 2102151 /ס161מ19ט2-
 116106-3861 13124116 136ע1ז0,0

 5- םווגפטסזפ 11ג/ו15ס/נחנ8ז ("ר""תיב רמשמה, : תירבע ןיא ןעמָאנ רעד)
 186ע1ומ, 1928 -- ? םנוומ 'דטמנקס140ע 21111616ט0028 (146216611 6345001280)

 14800ז106016001214 465 5קסע11!טס ''112102װמ" 136111מ, 1930 (?) --

1.411506 1922 -- ? 
 1160-86102ע

 11129---104--- 1 212446/ 465 םנעגזמ 1 ץטזממס140

 וא20תז1סמ16מס0+ 136111מ ,/ 1929 -- ?

 126ע11מ-?2ז153, 209
 13121-0/6195 13124446ע

 זמנ 260150068 2618 12-006198 1064. טט2מססעטטמס 2129, 3184-006198 1. ןגט. 1096מ0ו6206

 0681י21-06ע610 046ט15006/ 5122/500ע86/ 146415006ת 6145 ת. 8096ת0104!מ, 21. 82מ6תמ2תמ

 1301, 2 ץזהק 1:6: 861נמ, 1913-1919, 1924, 5
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1611446116414 

 +סע618 686ת1210ס/ 1101ס/ 464 11008902016 {טז 416 (01996050821/ 5

 134684טתג5

 136ע11מ , 1927 -- ?

 1101ע1ע662

 2610050611/60טתק 46 1066 מת סט 2064

 ת. 156142062961, 2. 8ע042142, 2.6. 1.066684021

8 ,1361 

06 1 

 םנמ 0621:210198ת {טגז 425 011004086 10646ת!טזמ

 51. 16מזנ2תמ

 ץעגמא{טז+ 2.1+ 8

11 1516114150065 

 2. 165508ממ

 112זתמסט9 , 3611, 8

 דגם:סטסמ זו{ 016 1060150060ת (262061006מ 5081650612-1101516105 טת64 467

1416 

 112זמסט:פ, 27

 13םצטטס| {טז 10015006 (2650810816 טת04 1116/2/טעז

 עס102080 06 4616106 {טז 146. (4669021016 טמם 12116ז2/טז

 136ע11 , 1898-1929, 1931, 1936, 8

 18מעטטסמ 646/ 1464.-1ט.'(.ׂ,ׂ,ׂ,4

 ?זגמאטז+ 1,.2+ 2

 12מזסטסמ {טז 14615086 '',6

 א. טנתגמיא 64

136111, 3 

761 

 116 26115001114{ 66 ןט46 4

66 .5 

136111-10164 ,9 

 1690סםטזדוזמ

 21002495001114 {טז 1606 טמס 16068 זזמ 1366ת!?טתג

 3. 1ט08126תג4

 136ע1, 0

11464150065 1019960500211116065 1 

 241146111086מ 46? 6

 12611ום, 0

106 6 

 אז םטססע, 8{. 21296:, 5. 16מזמ2תמ 2. 5נתמסת, 5. 422861508

 13611ו8,,,0

216 1366 

 אז. 40

 136ע11, 9

 סוָארטש .א טרעברעה

 16615006 :1ז06116- 840 ע' (,ח,6

/611706296 .21 ,46160-8661 .5 

136:110,9 

 1661508695 ,1ז0תזע 211116:10986ת

 1.0101166 ''136190ת65 1116252ז01ש"

 ראנסמ , 8611נח , 1913-1918, 0

 1766415006 641160261?ט09

 שטסעסנמ 466 28620/6מ 664 136. 6620161006 ?טז םסתת

 1. 1:610616ע

1361, 6 

 166150065 4110646ת-12זטװס!

 136ע11 ,9

 1812666ז 461 146150060 200םט6/61תופטתק

 12. 14001605161מ

8 ,1361110 

 204:11ס1/1096ת עסענ 12601800-158/2611115006ת (סת061תטסטטמ4

1 ,1261 

 025 13015086 ת0תס

 122ע6119006 1312469/ { ןט4. 4026162600611סת

 1161606 600ממ, 1. תנווסמ

 1ןטמסתסמת 3

 תנ6 13615006 1:0112/281108

 76ת1ז2!טטזס 465 ''11129-1:1018610601".

 186111ת , 1923-1930 (?)

 16615006 1י2111116010190תוזחק

 (6561190221+ ט, ןט4. 22ת01116ת/0/50תטמק

 24 . (02611176ע

 136:1ו10, 8

 136150065 עסט

 2100215502011/ { 6425 2652זז016 104. 16068

 1. אסס1

1361110 , 0 

 תוס 13015006 עזגט

 0212 1522050תמ, 2 תת2 ם. 461

 13611ו27,,0

 166150תס/ זיזגטסממטמ6 טסמ 264

 1120020 !2זדחותפאו /0116064014( 812102 

 136:1ו8,,0

 תו6 13615006 (6

 ם. 1:45619161ת

7 ,611 



 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטייד ןיא עסערּפ עשידיִי יד

 סע 136415006 11206006ע40/

 2621/2176ע0826 ןטס. 112מ00061046ע

9861 .2 ,50862172 .8 ,3290 .0 

 1361ומ ,8
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 .ןדנַאברַאפ-הליהק ענעלטנגעג

4206 

6084) 

8+--1926 

404 

0014 1664156065 

14--1925 

2460 

 131214 465 006112165 1426150מ0ז 15126111ס0

(?) -- 1884 ,811517106 14 

 132עס1מ

 2014461/608604 6465 6:0224065(4 640ע 151261105006מ (6006104068

 2טמסמסת , 1920--1924 (?)

 132961150116 1512611115006 (6661?ט9

 /גמסמסמ , 2ט250טע8 , 132תנ 0618 , 640.

 2. 50םזמ104, 1. 6ט3000286ע

8}- 1924 

 12611זמ

 (66106104601211 461 ןט64. 662161006 20 םסתומ

78+-1911 

1420 16601500065 

141610616 .1 

3--1938 

 2111{ס111086 646 146190מ6ת 2610101862161046 20 860

8--1918 

 26ט106מ (5.)0.)

 106150065 (ס4

8--1936 

 םסממ

 166150מ6ז 13016 טסזמ תתסומ

 ם. ם ס0מת,1 ת/ג6מ

3+--1919 

1212405000612 

1420601100160 16618006 

 ס0:28מ {ט+ 616 101616556מ 461 1006מ גתמ 7:6151224 םעגטמפסומטטס9

 םזגטמפסמועס1נ2, 1924 -- ?
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1606 

 ((ס114

8+--1929 

13165140 

 1316512061 (:ס04

8--1925 

 160190065 420016104601214{ 40 5ע02820960-6262161006 131651גט

 (סגסג2

100006202618 1660190116 

 11 עטסמפ

8--1931 

 םס+:!?תנטמ4

 1061900065 (6ס414

1933 

 .טע5462

121650460 136112101199611161066 151:4611119016 6401 4010610601601214 

1,..1 ,210601201161 ..1 

8+--1925 

 ןכטנפטטנ8

 (60611610606-201!ט8

(?) -- 1929 

 םטם01

 602061006-261/009 {וז 660 59װ22096מ84//002 00495614011

8--1929 

121061614 

 106641501169 (:60061064601214 !ט+ 425 1861215016 4

8--1929 

 צז טז?

 טעסס6001214 טז 060 59112202600062114 1טצ:?1

 1.. 1.2ת0ת1126/

7--1924 

1396 

)60111610616-2,612 

1929 

 ץזץהמא/טז? 2.81.

 (66216100601214 6461 151:26111150מ0 (201161606 1יע1 גע

 זית! ט111161 191261111501165 1

 160150065 6002161060601211 {טצ+ 416 1512611115006 6060101006 20

 ןיזהמא/טז{ 2. 212

32)) 

 14200ז106016001214 461 15/2611119086 2166

(?)+-1929 

-2.4.5 112116 

 +1עסס86201211 טז 468 5ע3028026006218 112116 2.4.5-

8+--1926 

 11גזתמסטע9

 (66ת06100601214{ 4062 04601900-15/2111150860 42:01061006 20 112זמט9

 146190005 666006100601244 {טז 429 (66010{ 46 51

 112זװס0ט9

8+--1925 

 112ממ0סצסע

 1420091001600121{ {ז 616 54מ220960901061006 טמס (016106 ֹות

 5124! טמס ?10ע102 11200066ע
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3--1920 

 1480010016201211. 166415006 10000680261!ט9

820821202 .5 

8 1924 

 וטוב

 2014461009501216 0465 142606500ע0200669 404 15126110500604 261

5 ׂ 910059611161664 

 5. 16טצ

8--1929 , 1125 

18 8156 

15186111150065 )001 

1934--8 
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8 1924 

 1401מ

 195ע2611115060065 (60ע1
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 14 013 ת''464

 (3ס001411

38 1931-1 
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 טעסעטט21!ט09 461 15. 261181052611161616 2 1,618

 ט. ס00ממ

8+--1925 

 212906טטצ+8

 106150065 1/0006001244 {טז 11228060019 טמ0 ט0עג96טטמַק
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 24. (נר16666214

8--1923 

 ואסעסמ2ט562

01) 130661901068 
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-5224 16/61565 665 5901220262:6:610612068 466 162001100160801214 
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5200956 
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1616504462 
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 ג1 סקידנעּפַא

 דנַאלשטיײד ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,שידיי ןיִא ןטפירשטייצ

 סַארטאבלא
 (2/6145081114 {טע תסטס תנסמזטמק טם4 61:2קמוא) :שטייד ןיא לּפעקרעטנוא

 ןילרעב -- 'ג טפעה (עשרַאװ -- 'ב ןוא 'א ןטפעה)

 גרעבנירג יבצ ירוא -- רָאטקַאדער

 קימאנאקע ןוא קיטסיטאטפ ,טיפארנאמעד עשידיי ראפ רעטעלב

 ץנערעפנאק-ספליה-טלעוו עשידיי

 1925 זיב 1923 ןילרעב

 לַאגעס .י ,יקסנישטשעל .י ,סוקצורב .ב ןרָאטקַאדער

 טרַאװ עיירפ סַאד
 קנאדעג ןשיטסילאיצָאס ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןאגרָא
 1923 ןילרעב
 (ןעזָאר .א) רידא-ןב רָאטקַאדער

 גאטיירפ רעד
 1920--1919 ,ןילרעב

 שימייה
 ןסיוו ןוא גנוטלאהרעטנוא ראפ רעטעלב ללכ

 1924 ,ןילרעב

 עיצארגימע עשידיא יד
 טקערידגימע דנאבראפיעיצארגימע

 1930 זיב 1925 ןילרעב

 ינרַאשט .ד ,רעװַאקירעשט .א ןרָאטקַאדער

 גנוטייצ עטרירטפוליא עטשיריא

 1924 ןילרעב

 רעדניב .מ ר"ד רַאטקַאדער

 ףמאק רעד

 ןויצ-ילעופ עקניל ןופ ןאגרָא

 (זירַאּפ -- 1929) זיב (?) 1921 ןילרעב

 טעיצארעּפָאַאק עשידיא
 עּפָארײא-חרזמ ןיא ןוויטארעּפָאָאק עשידיא יד ןופ דנאבראפ-לארטנעצ

 1925---1924 ןילרעב

 םַארגלימ
 רוטארעטיל ןוא טסנוק ראפ טפירשטייצ

 ("ןומיר , גַאלרַאפ) 1924 זיב 1922 ןָאדנָאל-ןילרעב

 דיא-חרזמ רעד
 טפירשנכָאװ עשידיא
 דנאלשטייד ןיא ןדיא-חרזמ ןופ דנאבראפ ןופ ןאגרָא
 סעטַאד ןָא

 קנארעג רעונוא

 לאנרושז רעשיטסילאיצאס

 דנאבראפ-ןטאר "דנוב , ןופ עיצאגעלעד רעשידנעלסיוא רעד ןופ ןאגרָא

 1931 ןילרעב

 שטיװָאמַארבַא .ר רָאטקַאדער

 ןעבעל רעזנוא
 דנַאלשטייד ןיא םוטנדיא-חרזמ סָאד רַאפ טַאלבנכָאװ שיאיײטרַאּפמוא

 (ןסקַאז ןיא ןבעל עשידיא-חרזמ סָאד :א)

 1924 גיצפייל

 ןיטעלויב-טרַא

 ט רַָא דנַאברַאפ

 1925 ןילרעב

 תועידי טרַא
 טרָא דנאבראפ
 1925 ןילרעב

 תועידי תבש

 "תבש ירמוש , דנַאברַאפ-טלעוו ןכרוד ןבעגעגסורַא טַאלב-עיצַאמרָאפניא

 .שטייד ןיא ךיוא

 (58ט0210-1601165006602 , 1/6160610226 50סזמע;6 35

192930 

 קיטסיטאטס ןוא קימאנאקע ראפ ןטפירש
 ָאװיי ךרוד ןבעגעגסורַא

 יקסנישטשעל .י רָאטקַאדער

 1932 ענליוו טפעה רעטייווצ ,1928 ןילרעב טפעה רעטשרע

 ענובירט יד
 1922--1915 -- ןיוו-ןילרעב-ןָאדנָאל-ןעגַאהנעּפָאק

 ןַאמסָארג ריאמ רָאטקַאדער

 גנונעוואב רעזדנופ

 טפירשטייצ ןויצ-ילעופ

 1924 -- 1921 ןילרעב

 טייהיירפ רעזדנוא
 1919 ןילרעב

237 



538 

 געוו רעד
 עיצַאזינָאלַאק ןוא עיצַארגימע רעשידיא ןופ ןגַארפ רַאפ לַאנרושז

 דנאבראפ עיצארגימע-רעטעברא רעשידיא

 1924 זיב 1922 ןילרעב

 (רידא-ןב) ןעזַאר .א רָאטקַאדער

 ןבעל ןוא טפאשטריוו
 טרָא
 1931 זיב 1928 ןילרעב

 (רידא-ןב) ןעזַאר .א רָאטקַאדער

 : תורוקמ

 5. 264161-80061, 0841346מ ומ 6264

 (ל"נכ) םילשורי ,רפס-תירק

 גָאלַאטַאק ןוא קעטַאילביב ,קרַאי-וינ ,ָא"ווי

 (ןביוא יװ)

 ד1 סקידנעּפַא

 דנַאלשטיײד ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,תירבע ןיא ןטפירשטייצ
 1933--1918 ןרָאי יד ןיא

 תוברתה זכרמ תאצוהב

 -- 1924 ןילרב

 ףיבד
 (תודהיה תמכח)
 .ג ,ןגובלא .א :םיכרועה
 1923/24 ןילרב

 רנישטרוט .ה .נ ,ןייטשפא

 ירבעה
 (רוביצו תד יניינע)
 (?) 1914 ןילרב

 1928 |תיליעה היזלש| ץילרג

 (תימלועה תינויצה תורדתסהה)

 ןמנילק השמ ,בולוקוס םוחנ ,קילאיב .נ .ח :םיכרועה

 (1924 -- ח"ל האצוהה-תנש) ןילרב

 סוַארטש .א טרעברעה

 ןומר
 תורפסו תונמאל תע-בתכ
 קינפורק .ב ,רצינשיו .מ םיכרועה
 1924 דע 1922 ןילרביןודנול

 הפוקתה
 ,יקסבוחינרשט לואש תכירעב
 1928 ןילרב

 ץיבודיבר ןועמש ,ץ"כ ןויצ-ןב

 תודהיה יניינעל ףסאמ
 (?) ץראבד .ז .י
 (ןאטיל} סאנואק 'א ךרכ)
 1925 ןיאמד טרופקנארפ יב ךרכ

 הינמרנב ץולהה
 (לפכושמ)

 --1925 ןילרב

 ףשגה

 (תירבע ידמולל ןועובש)
 ירבע גוח
 1929 ואלסרב
 בוקינזר .י ךרועה

 : תורוקמ
 (ל"נכ) רפס תירק

 (ל"נכ) 1061501165 1. 6180

 ןדובר
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 2 סקידנעּפַא

 עשידיי יד ןופ ןרָאטקַאדער ןוא טײקטפָא ,שזַאריט

 1925 רָאי ןיא דנַאלשטייד ןיא ןטפירשטייצ

 טפירשטייצ רעד ןופ ןעמָאנ (1)
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 ןעמָאנ ןפיוא טוטיטסניא םענופ שינעביולרעד רעד טימ טריּפָאק)
 (קרָאי-וינ ,קעב ָאעל ןופ



 1938--1918 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטייד ןיא עסערפ עשידיי יד

 ד2 סקידנעּפַא ב2 סקידנעּפַא

 צ"פצ ןופ עבַאגסיוא רעכעלשדוח רעד ןופ שזַאריט ןיא ןטפירשטייצ עשידיי עקיטכיוו רעמ יד ןופ שזַאריט רעד

 1938--1926 ןרָאי יד ןיא דנַאלשטיײד
 1800 רעבמעצעד 5

 0 עמ 0 1938 1937 1935 1934 193 6 ןעמָאנ
 6:00 רעבמעצעד

 6:000 רַאורבעפ 7 39,500 40,000 40,000 50,000 60,000 73000 0.6. 261/טמ8
 50:000 רעבמעצעד 25,300 37,000 37,000 37,000 15,000 10,000 26615086 8טמ05002ט
 000 רעבַאטקַא 8 26,500 30,000 36,500 36,500 33,000 24,000 !גגזמסט:קסס 5

 25ט:00 1929 122ז111644

 5ט::0 190 15,100 14,000 17:200 19350 0 - 26! 4

 ט0:0:00 יאמ 2 40,000 46,000 52000 0 -- -- 6עמס/ 4

 6,300 7200 7200 50 -- -- עעגמא16;1/ (2621610046-

 ןביוא יו 8. 86:056נ18 :רוקמ ט16

 גופ שינעבר?עק עד טומ טְהיפֲאְק -- 4500 4500 4500 --  4500 אוגמסווגסע (0616116601444 רבחמ םענופ שינעבי 2 : : --= 25,300 5,500 0 -- 10,000 ע651401 (ג6םחססס4

 טייטש ףליריי 2 12 (ל"נכ) 896 הדומע 1סא180מ 465 13660!טזמ5 :רוקמ

 יא 3
 יי עטר קא ביצורבענעענודכמיטנרדנ צר טינציב (ל"ומה תושרב קתעומ)

 טרָאװ עשידענ
 "ןאנרא לארפנעצ -י

 דנ :נאלשסייד ןיא לארשי

 ן ופ 2 ג2 סקידנעפַא
 יי

 (1935) דנַאלשטייד ןיא סעבַאגסױא עשידיי יד ןופ שזַאריט

 גנוטייצ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןטיול
 יד ןופ רעטקארַאכ

 137 136 135 14 סעבאגסיוא

 5+6ס/50 ט:ש(,200 ט0טץ+00 860 עשיטילַאּפ
 ערעב טו ש= 28(+,0 2008+ס(!ט00 (2(טץטא!0 200 תוליהק יד ןופ

 .ימ 3 טי סא 00(226 2200 128,6+0 200 עזעיגילער

 יד 7 2800 2700 20+ט(00 28000 ןופ ןוא עלענַאיסעּפָארּפ

 עי נא עב : ןדנַאברַאפ
 יי 260 20 00::2 2:00 ןוא עלערוטלוק

 עכעלטפַאשנסיװ

 5:00 5:00 2800 100 ערעדנַא

 ט+ץ/0!2 2800 10 1ץ(00

 המחלמ רעד ךַאנ סרעגאל יד ןופ עטײרפַאב יד ןופ ןעגנוטייצ ןביוא יווװ 899/900 ןטלַאּפש {6א!אסמ 665 1366ת!ט;מפ :רוקמ
 הטילּפה תיראש רעד ןופ עסערּפ יד , ךוב סנוירמצ חמצ רייד ןופ)

 ("דנַאלשטייד ןיא רעבעגסױרַא םענופ שינעביולרעד רעד טימ טריּפָאק
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 רעברַאפ ריאמ

 ,ךיירטסע ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ בײהנַא רעד
 ךיז טריטַאד ,ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא סיואכרוד

 ,ה"י ןט19 םענופ טפלעה רעטייווצ רעד טימ
 קלַאפ ןשיכיירטסע םענופ דנַאטשפיוא ןכַאנ

 .טפַאשרעה רעשיטסיטולַאסבַא רעד ןגעק
 ןעוועג זיא טפירשנכַאװ עטסקיטכיוו יד

 .1897 ןיא לצרה ןופ ןרַאװעג ןּפַאשעג זיא סָאװ ,"טלעוו יד,

 ,"גנוטייצנעגרַאמ רעניוו, ןעוועג זיא גנוטייצגָאט עקיצנייא יד
 ,1919 רָאי ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא טָאה סַאװ
 .רעקירטש טרעכַאר ןעוועג זיא רָאטקַאדער ןייז

 1927 רַאי ןיא טכַאמרַאפ ךיז טָאה גנוטַײצ יד
 ןבעגעגסרַא רעקירטש טָאה טרַא ריא ףיוא ןוא

 .יטלעוו טיונ ידע טַאלבנכַאװ עשיטסינויצ סָאד

 ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא יד ןייטשרַאפ וצ ידכ

 ןטייצ יד וצ ,קירוצ ףיוא קילב ַא ןפרַאװ לכ םדוק רימ ןזומ ,ךיירטסע

 עקינעי יד ןיא עיצַאּפיצנַאמע יד טלקיװטנַא ךיז טָאה סע עכלעוו תעב
 עשירַאגנוא-ךיירטסע יד ךיז טימ טלעטשעגרָאפ ןבָאה סָאװ ,רעדנעל
 עלַא ןיא יװ ױזַא טקנוּפ .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ עיכרַאנָאמ
 יד ןופ לגיּפש רעיירט ַא עסערּפ יד ןעװעג ָאד ךיוא זיא ,רעדנעל
 .םוטנדיי ןשיװצ ןעגנומערטש עשיגָאלָאעדיא יד ןיא ןעגנולקיװטנַא
 ןענעז ,עיצולָאװער רעד ןופ גָאט םעד ,1918 רעבָאטקָא ןט-18 םוצ זיב
 ךיוא יװ ,עיקַאװָאלס ןוא עיזעלש ,ןרהעמ ,ןעמהעב ןופ רעדנעל יד
 רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד ןופ לייט ַא ןעוװעג ,ןרַאגנוא ןוא עיצילַאג
 טינ המישר רעד ןיא ןסילשנייא ןעמ ףרַאד רעבירעד ןוא ,עיכרַאנָאמ
 ,חטש ןפיוא ןענישרעד ןענעז סָאװ ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ יד רָאנ
 יבגל ,רָאנ ,קילבוּפער רעשיכיירטסע רעד וצ טנייה טרעהעג רעכלעוו
 .רעדנעל עטנָאמרעדנביוא עקירעביא יד ךיוא ,1918 זיב 1914 ןרָאי יד

 .טכיזרעביא רעזדנוא ןופ הפוקת רעד רַאפ סָאװ ןטייצ יד ןיא
 רעד ףיוא ןזייוו סָאװ ,ןטפירשטייצ עשידיי עקינייא ןענישרעד ןיוש ןענעז
 קיניײװ טינ ןבָאה עכלעוו ןוא ,ךיירטסע ןיא ןדיי יד ןשיװצ גנומיטש
 .רעדנעל ערעדנַא ןיא תוליהק יד ףיוא ךיוא ןעוועג עיּפשמ

 ךיירטסע זיא עסערּפ עשידיי יד

 רעקירטש טרעכַאר ר"ד = ליוי* ךלא=זו= = =//!=
 -נעגרַאמ רעניוװ,, ןופ רַאטקַאדער

 "טלצוו עיונ , יד ןוא "גנוטייצ

 1848 רָאי-עיצולַאוװער ןיא

 עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןגעוו תועידי יד ןופ טַאטלוזער ןיא
 ץרעמ ןט-13 םעד ןענַאטשעגפיוא קלָאפ עשיכיירטסע סָאד ךיוא זיא
 רעלצנַאק םעד ןבירטרַאפ ןוא םישזער ןטולָאסבַא ןגעק 8
 ןייז וצ םיכסמ ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא רסיק רעד .דנַאל ןופ ךינרעטעמ
 ףיוא ןייז רתוומ ןוא טייהיירפ-עסערּפ ףיוא ןוא עיצוטיטסנָאק ַא ףיוא
 טולָאסבַא טָאה ןעמ זַא ,ףרַאש ױזַא ןעוועג ןַאד זיב זיא עכלעוו ,רוזנעצ רעד
 רעלעיציפָא רעד ןופ טכיײװעגּפָא טָאה סָאװ ,טכעלטנפערַאפ טשינרָאג
 ַא ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא ןעײטרַאּפ עיינ יד טימ ןעמַאזוצ .עיניל
 -לַאקידַאר ןוא עלַארעביל ,עוויטַאװרעסנָאק ַא ,עסערּפ עקיברַאפליפ
 עסערּפ רערענָאיצקַאער ןוא רעוויטַאװרעסנָאק רעד ןיא .עשיטַארקָאמעד
 רעד ןיא תעב ,םזיטימעסיטנַא רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ךיוא זיא
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 ליפ טקילײטַאב ךיז ןבָאה עסערּפ רעשיטַארקָאמעד ןוא רעוויסערגָארּפ
 יד טקידײטרַאפ טָאה עסערּפ עקיזָאד יד ליײװ ,ןטסיצילבוּפ עשידיי
 .עיצקַאער רעוויטַאװרעסנָאק רעד ןופ ןפירגנָא יד ןגעק ןדיי

 ןעגנוטייצ יד ףיוא זיולב ןזייװנָא רימ ןלעװ ָאד
 ,ןדיי רַאפ ןוא ןדיי ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג ןוא ןבעגעגסיױרַא
 טַאלבנכָאװ ַא 1861 רָאי ןופ ןענישרעד זיא ןיוו ןיא : עקינייא זיולב ייז
 יד, ןעמָאנ ןטימ םינינע עלערוטלוק ןוא עזעיגילער ,עשיטילָאּפ רַאפ
 גנוטייצ יד .ָאטנַאס ןועמש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "טייצ עיונ
 תוליהק עשידִיי יד ןבָאה 1848 רָאי ןופ .קיטיירפ ןדעי ןעניישרעד טגעלפ
 ןט-19 ןיא ןוא רוביצב תוליפת ןטלַאהוצּפָא שינעביולרעד ַא ןעמוקַאב
 יד .ןסקַאװעגסױא לענש ןיוו ןיא הליהק עשידיי יד זיא טרעדנוהרָאי
 ןוא ןטייז 12 ןיא ללכ-ךרדב 1861 רָאי ןופ ןענישרעד זיא גנוטייצנכָאװ
 טָאה רעמונ רעדעי .לַאטנעװעל .י ייב ןרָאװעג טקורדעג טשרעוצ זיא
 ןדיי יד ןופ בצמ ןגעוו לקיטרַא-טייל ַא . ןעגנוליײטּפָא עקידנגלָאפ טַאהעג
 רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ ןגעוו ןצנעדנָאּפסערָאק ,בצמ ןשיטילָאּפ ןגעוו ןוא
 ךיירטסע ןיא תוליהק עשידיי יד ןיא ,עיכרַאנָאמ רעד ןיא ,טפַאשלעזעג
 ,רעטנעצ רעייז ןעוועג זיא ןיוװ סָאװ ,רעדנעל עקירעביא יד ןיא ןוא
 ןענָאטעילעפ ,קינָארכ עשירַארעטיל ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ סעיינ-ךָאװ
 ,םוטנדיי ןלענָאיצידַארט ןופ טסייג ןיא ץלַא סָאד .ןעגנולייצרעד ןוא
 רעטנוא ןענישרעד זיא גנוטיײצנכָאװ יד .גנַאגוצ ןלַארעביל ַא טימ רעבָא
 טריגַאדער יז זיא רעטעּפש .1882 רָאי ןזיב ָאטנַאס .ש ןופ עיצקַאדער רעד
 יד טָאה טוט ןייז ךָאנ .קעינילעי ףלָאדַא רעניבַאר-רעביוא ןכרוד ןרָאװעג
 .יועל .ד 1904 זיב 1892 ןופ טריגַאדער גנוטייצ

 -שדוה ַא ןענישרעד לָאמ ןטשרע םוצ זיא 1865 לירּפַא ןט-1 םעד
 עטפעהטַאנָאמ עטרירטסוליאא םוטנדיי ןופ םינינע עלַא רַאפ טפירש
 ןופ עבַאגסיוא רעד ןיא "סמוטנעדוי סעד ןעסערעטניא ןעטמַאזעג יד רַאפ
 עקיזָאד יד .ןטייז 80 ןופ םענרַאפ ַא טימ ,ןיו ןיא גרעבליה דלָאנרַא
 םוטנדיי ןופ ןסערעטניא עלַא ןעמענמורַא טלָאזעג טָאה טפירש-שדוח
 .טרַאונגעק ןוא רבע ןיא רוטלוק ,תד ,קיטילָאּפ ןופ ןטיבעג יד ףיוא
 םעד ,טסיײג םעד ןוא ץרַאה סָאד ןקיטומרעד וצ ןעוועג זיא ליצ ריא
 -שדוח יד .ןדיי יד ןשיווצ ןליפעג-תודחא יד ןוא ןייזטסּוװַאב ןשידיי
 ךיוא םוטנדיי ןופ ןטרעװ יד ןרעלקוצפיוא העדב טַאהעג טָאה טפירש
 ןבָאה סעיצַארטסוליא ןוא ןענַאמָאר ,ןעגנולייצרעד .ןטסירק יד רַאפ
 זיא יז רעבָא ,טפירשטייצ רעד ןיא ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ
 .ןעניישרעד רַיא ךָאנ רָאי ַא ,ָאװינ ןכיוה ריא ץָארט ,ןרָאװעג ןסָאלשעג

 ידע גנוטייצנכָאװ רעד ןביירשוצ ןעמ ףרַאד תובישח ערעדנוזַאב ַא
 רעד יו ,1897 ינוי ןט-4 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,?טלעוו
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,עַיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא
 סלצרעה ןעוועג זיא טַאלבנכָאװ ןופ רעבעגסיורַא רעד .לצרעה רָאדָאעט
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעכעלטרָאװטנַארַאפ .רעוַאשענ לוַאּפ ,רעגָאװש
 יד זיִא הפוקת רעקידרעטעּפש ַא ןיא .רענרעוו דנומגיז ר"ד טניירפ ןיייז
 לכה-ךסב) ןילרעב ןיא ךַאנרעד ןוא ןלעק ןיא ןענישרעד גנוטַײצנכָאװ
 .(1914 זיב 1897 ןופ

 -לַארטנעצ, סלַא זיא ,ןעמהעב ןופ טָאטש-טּפיױה יד ;גָארּפ ןיא

 סָאװ
 ופ וו ,--

 ןענעז
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 ַא יװ 1864 ןופ ןענישרעד ?ןסערעטניא עשידיי עניײמעגלַא רַאפ ןַאגרָא
 -קַאדער רעד רעטנוא ןוא ץיזַאב ןיא "דנַאלדנעבַא סַאד/ טַאלבנכָאוװ-ייװצ
 טריפעגרעבירַא רעטעּפש זיא טפירשטייצ עקיזָאד יד .ךָאלב קחצי ןופ עיצ
 .ןרהעמ ןופ טָאטשטּפױה יד ,ןירב ןייק ןרָאװעג

 ,"?טײהרַאװ יד, גנוטײצנכָאװ רעגָארּפ יד ןעוועג זיא רעקיטכיוו
 יז טלעטש ּפָאק-רעטנוא ןיא .לעדנעמ ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 ."הרות ןייז ןוא םוטנדיי ןופ ןבעל ןרַאפ טַאלבנכָאװ; : רָאפ ךיז

 -סקלָאפ עשידיי יד, גנוטייצנכָאװ יד ןענישרעד ךיוא זיא ןירב ןיא
 -עװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא א רעד יוװ ,"עמיטש
 עקיזָאד יד .לעקיה סקַאמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןוא ץיזַאב ןיא ,גנוג
 ,הפוקת-האוש רעד זיב ,ןרָאי רעקילדנעצ ןענישרעד זיא גנוטיײצנכָאװ
 ןטירד ןפיוא ןעוועג ?יא סָאד .1900 רַאורבעפ ןט-1 ןופ קידנבױהנָא
 טײרּפשרַאפ טָאה לעקיה סקַאמ ּוװ ,1899 רָאי ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ
 רַאפ גַאלרַאפ ןשידיי ַא ןדנירג וצ ארוק-לוק ַא ןטַאגעלעד יד ןשיװצ
 יד זיא רָאי ַא יװ רעקינייו ןופ ךשמ ןיא .עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסינויצ
 .ןירב ןיא ןענישרעד גנוטייצנכָאװ

 1917 רָאי ןיא ןענעז לרַאק רסיק ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא
 רעמַאק רעטסכעה רעד ןיא רעדילגטימ יװ ןדיי ריפ ןרָאװעג טרינימָאנ
 -ענעב ץירָאמ ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ,"זוַאהנעררעה; ןיא ,טנעמַאלרַאּפ ןופ
 טָאה סָאװ ,ךַאז ַא ,"עסערּפ עיירפ עיונא רעד ןופ רעבעגסױרַא רעד .טקיד
 .גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ תובישח יד ןזיוורעד

 | טיי
 גווו ןגלזעאחז - 5.4

 סו
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 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוצ

 םיטילּפ עשידיי ןופ םָארטש ןטימ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא
 ןסקַאװעג זיא ,עיכרַאנָאמ רעשיכיירטסע רעד ןופ רעדנעל-חרזמ יד ןופ
 ןענישרעד טייצ רענעי וצ ןענעז ךיירטסע ןיא ןוא םזיטימעסיטנַא רעד
 ןעגנוטייצ יד ןשיװצ .האנש ןוא םס טײרּפשרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןטפירשטייצ
 ,"ןעזעב רענעזייא רעד, ,"יקירעקיק רעד; ןעוועג ןענעז ןימ ןטסגרע ןופ
 ןלָאקָאטָארּפ יד , טריטיצ ןרעדנַא ןשיװצ ןבָאה עכלעוו ,"טסעּפנעדוי יד;
 סָאד ןוא םדי-תלילע ןופ טפיג םעד טײרּפשרַאפ ןבָאה ,"ןויצ-ינקז ןופ
 עלַארעביל יד ךיא טָאה עסערּפ רעשידיי רעד טימ ןעמַאזוצ .ןכיילג
 .ןעגנוניישרעד עקיזָאד יד ןגעק טפמעקעג עסערּפ

 לכ-םדוק טָאה םזיטימעסיטנַא ןגעק םוטנדיי סָאד ןקידייטרַאפ וצ
 -נכָאװ עשיכיירטסע סכָאלב ר"ד, גנוטייצ עשידיי עקיטכיוו יד טנידעג

 רעברַאּפ ריאמ

 גט(
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 עכעלנעזרעּפ יד רָאי קיצרעפ ןופ ךשמ ןיא טעמכ ןעוועג זיא סָאװ ,"טפירש
 יװ ןרעװ ןטלַאהעג טנָאקעג טָאה רעבָא ,ךָאלב ףסוי ר"ד ןופ גנוטייצ
 ןַאגרָא רעד יװ וליפא ןוא הליהק רעשידיי רעניוו רעד ןופ ןַאגרָא רעד
 סָאװ זיא גנוטייצ עקיזָאד יד .(1922--1883) םוטנדיי ןשיכיירטסע ןופ
 ,עיצַאזינַאגרָא רעדָא ײטרַאּפ ןייא ןייק טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טינ תמא ןַא
 -ַאב ןשידיי ןוא דובכ ןשידיי ןופ ןליפעג טריוויטלוק טָאה יז רעבָא
 .ןייזטסּוװ

 'טלעוו עטשרע יד טקידנערַאפ ךיז טָאה'ס ןעוו רָאי סָאד ,1918 טניז
 ןוא ןצענערג עגנע עריא ןיא ךיירטסע ןּפמורשניײא ןופ רָאי סָאד ,המחלמ
 ןענישרעד זיא -- קילבוּפער ַא ןיא עיכרַאנָאמ ַא ןופ יז ןעלדנַאװרַאפ ןופ
 ןלַאקידַאר רַאפ גנוטייצ ַא ,"גנוטיײצ עשידיי יד; ןַאגרָא רעשיטסינויצ רעד
 עשידיי עלַאנָאיצַאנ רַאפ ןוא ָאטעג ןופ ןעגנומיטש יד ןגעק ףמַאק
 ךיז ןבָאה אפוג םזינויצ ןיא ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ יד ךיוא .ןליפעג
 פ ןרָאטַאזילַאער יד :גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ ןטַייז יד ףיוא טפמעקַאב
 חוכ עלַא ןקיניײארַאפ טלַאװעג ןבָאה עכלעוו ,טייז ןייא ןופ םזיצולח
 יד -- טייײז רעטיײװצ רעד ןופ ןוא ,לארשי-ץרא ןופ יוב ןרַאפ זיולב
 ןוא קיטילָאּפ רעלַאקָאל ןופ ,תולג ןיא טעברַא רעד ןופ רעקידייטרַאפ
 הווהה תדובע; ןו פ

 טרעקעגקירוצ ךיז 1918 ןיא טָאה רעכלעוו הבה טרעבָאר ר"ד
 גנוטייל יד טנעה ענייז ןיא ןעמונעג טָאה ,רעטילימ ןיא טסניד ןייז ןופ
 ןיא ןקיטלַאטשעג וצ ידכ ,"עמיטש עשידיי יד, ןופ עיצקַאדער רעד ןופ
 םזינויצ רעד .גנובעלפיוארעדיוו רעלַאנָאיצַאנ ןופ עיגָאלָאעדיא יד ריא
 עיצַאנ ַא יװ םוטנדיי סָאד ןענעקרענָא טרעדָאפעג טייצ רענעי וצ טָאה
 ןענַאגרָא-טכַאמ יד רַאפ רָאנ טינ גנורעדָאפ עקיזָאד יד טקידיײטרַאפ ןוא
 ,עקינעי יד רַאפ ןוא ןרָאטַאלימיסַא יד רַאפ ךיוא רָאנ ,הנידמ רעד ןופ
 ַא יװ םויק ןשידיי ןופ ךשמה םעד תמא ןַא סָאװ טלָאװעג ןבָאה סָאװ
 יד .קלָאפ ַא יװ ןענעקרענָא וצ סע טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה רעבָא ,תד
 טרעבָאר ןבירשעג ךיוא טָאה ?גנוטייצ עשידיי, ןיא ןעלקיטרַא-טייל
 .רעקירטש

 הפוקת יד ןעוועג זיא סָאד
 רַאפ יד ןוא ,עיכרַאנָאמ רעשיכ

 -יירטסע רעד ןופ לַאפרעדנַאנופ םענופ
 ןבָאה רעדנעל ןוא רעקלעפ ענעדיש



 ךיײרטסע ן'א עסערפ עשידיײ יד

 ַא ןעמוקעגפיוא זיא םוטנדיי ןיא .טײקיגנעהּפָאמוא רעייז טכיירגרעד
 -ַאב ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד ןקרַאטשרַאפ רַאפ גנוגעוװַאב עקיטכעמ
 גנוטיײצנכָאװ ַא ןעװעג גונעג טינ ןיוש זיא טייצ רענעי וצ .ןייזטסּוװ
 -עג ןסָאלשעג זיא 1918 ףוס ןיא ןוא ,םענרַאפ ןטצענערגַאב ַא טימ

 ידכ ,ץנעטסיזקע רעקירָאי-ףלע ןַא ךָאנ ,"עמיטש עשידיי יד; ןרָאװ
 גנוטייצ-גָאט רעשיטסינויצ רעטשרע רעד רַאפ טרָא סָאד ןכַאמ יירפ
 ."גנוטייצנעגרָאמ רעניוו; ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא

 רעקַאר ןעמָאנ ןטימ ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רעציזַאב-סגנוטייצ ַא
 רעד רעטנוא ,ןטסינויצ יד ןופ תושר ןיא שינעביולרעד ןייז טלעטשעג טָאה
 גנולטימרַאפ רעד ףךרוד ןכעלגעמרעד םיא ידכ ,רעקירטש ןופ גנורַיפנָא
 רעשידיי רעד רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ יד ןרעטיירבוצסיוא גנוטייצ רעד ןופ
 תמאב זיא רעקירטש .ןלַאװ:טנעמַאלרַאּפ יד וצ המישר רעלַאנָאיצַאנ
 ןופ רעירַאטנעמַאלרַאּפ רעשידיי ַא ןעוועג זיא ןוא ןרָאװעג טלייוועגסיוא
 ךישממ טָאה "?גנוטייצנעגרָאֿמ רעניוו; יד .גנוטיידַאב רעקיגנַארטשרע

 טָאה ,טפַארק רעמ ךָאנ טימ "גנוטייצ עשידייא ןופ עיניל יד ןעװעג
 ןוא לארשי-ץרא ןיא םייה רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ יוב םעד טציטשעג
 -כערַאבכיײלג עכעלרעגריב ןוא עשיטילָאּפ עקידנעטשלופ טרעדָאפעג טָאה
 .טלָאװעג סע ןבָאה ןדיי יד ּוװ ,רעדנעל עלַא ןיא גנוקיט

 רַאונַאי ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה "גנוטייצנעגרַאמ רעניוו;
 -רעּפָאּפ ףסוי ןעועג ןענעז רעטעברַאטימ עריא ןשיווצ ןוא 9
 ,ץימש דירפגיז ,סעילוגרַאמ ךירנייה ,טילַאש ןָאעל ,שַא םולש .סוַאקניל
 ןעוועג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,שטלעוו טרעבָאר ר"ד ןוא סעלעבַא ָאטָא
 .ןילרעב ןיא "וַאשדנור עשידוי, ןופ רָאטקַאדער-טּפיױה

 זיא רעכלעוו ,זירַאּפ ןיא טרַאבצרַאװש ןגעק טּפשמ ןטימ תוכיישב
 עשיניארקוא יד ןופ "דלעה, םעד ןדרָאמרעד ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב
 ,רעקיטילָאּפ רעשיכיירטסע רעד טָאה ,ַארוילטעּפ ןַאמטעה .,ןעמָארגָאּפ
 -גײרַא ,ןינרעשט רַאקַאטָא ףַארג ,רעטסינימ-ןרעסיוא רענעזעוועג רעד
 טימ תוכיישב יוװעל סוילוי ןגעק עגַאלקנָא עכעלטכירעג ַא ןגָארטעג
 .ןטרַאבצרַאװש טקידייטרַאפ טָאה רע ןכלעוו ןיא ,לקיטרַא ןדנצנעלג ןייז

 "גנוטייצנעגרָאמ רעניוװ; רעד ןופ ןרָאטקָאדער יד ןופ ,יוועל סוילוי
 ןעװעג הלוע זיא ,"עמיטש יד; ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ רעטעּפש ןוא
 .יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ לארשי-ץרא ןייק

 ןרָאװעג ןסָאלשעג "גנוטייצנעגרָאמ רעניוװ, יד זיא 1927 רָאי ןיא
 טרעבָאר טָאה טרָא ריא ףיוא ןוא ןעלטימ-טלעג ןיא לגנַאמ ןבילוצ

 טטופסוו קח?
 ( ווז-ה:ט5ע3 ם65 םהזמסםסצפא וטספמדט25.
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 יד טעדנירגעג ,ןטסינויצ עשיכיירטסע יד ןופ גיהנמ רעד ,רעקירטש
 טריגַאדער ךיוא טָאה אפוג רעקירטש ."טלעװ עיונ יד, גנוטייצנכָאװ
 עלַא וצ גנולעטש ןעמונעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,גנוטייצ עקיזָאד יד
 .ןעמעלבָארּפ עלעוטקַא

 ןיא טנרעלעג ךיז ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעקירטש טרעבָאר
 ןטנעדוטס יד ןשיווצ טסידנַאגַאּפָארּפ רעשיטסינויצ ןעוועג זיא רע ּוװ ,ןיוו
 -סקלָאפ עשידיי, ןיא ןעלקיטרַא עטשרע ענייז טכעלטנפערַאפ טָאה ןוא
 ןיא "גנוטייצ עשידייא ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה רעטעּפש ."עמיטש
 -ילבוּפ רעשידיי רעטסקיטכיוו רעד יװ טנַאקַאב ןעוועג ןיוש זיא רע .ןיוו

 לעקיה סקַאמ רייד
 רעשיטסינויצ רעד ןופ רָאטקַאדער

 ,"עמיטשסקלַאפ עשידוי , גנוטייצ
 ןילרעב

 ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא רע ןעוו ,ךיירטסע ןיא טסילַאנרושז ןוא טסיצ
 ."גנוטייצנעגרָאמ רעניוו, ןופ רָאטקַאדער ןייז וצ

 ףסוי ר"ד טנכייצעגסיוא ךיז טָאה םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמאק ןיא
 -יסַא יד ןופ טפירש-שדוח רעד ןיא ךיוא יװ ,טַאלבנכָאװ ןייז ןיא ךָאלב
 ."ןָאינוא ןשיכייררעטסע רעד טפירשטסטַאנָאמ , ןרָאטַאלימ

 ַא ףיוא ןענישרעד טייצ עסיוועג ַא זיא טפירש-שדוח עקיזָאד יד
 טקינייארַאפ ךיז יז טָאה רעטעּפש ןוא ,(1908--1888) ןפוא ןקידנעטשבלעז
 ןרָאטקַאדער ענייז סָאװ ,(1928--1855) "טיײהרַאװ יד, טַאלבנכָאװ ןטימ
 ןוז ןייז -- טיוט ןייז ךָאנ ןוא ,דלעפשריה גיוודול ,יוועל .י ןעוועג ןענעז
 ןעוועג תמא ןַא סָאװ ןענעז ןטפירשטייצ עקיזָאד יד .דלעפשריה רַאקסָא
 תועד-יקוליח ןיא ןענופעג ךיז טייצ עצנַאג יד ןבָאה ןוא שיטסינויצ-יטנַא
 יד ןקידייטרַאפ םייב רעבָא ,עסערּפ רעשיטסינויצ רעד ןגעק ףמַאק ןוא
 טלעטשעגרָאפ עסערּפ עשידיי עצנַאג יד טָאה םזיטימעסיטנַא ןגעק ןדיי
 .טנָארפ ןכעלטייהנייא ןַא ךיז טימ

 עיונ יד; רעקירטש טרעבָאר ןופ גנוטיײצנכָאװ יד זיא 1927 טניז
 -ַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעטסקיטכיוו רעד ןעוועג "טלעוו
 וצ ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רעקירטש ןעוו רעבָא ,ךיירטסע ןיא גנוגעוו
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 ןעַײטרַאּפ עשיטסינויצ ערעדנַא ןבָאה ,גנוגעווַאב רעשיטסינָאיזיװער רעד
 .רעטעלבנכָאװ ענעגייא טעדנירגעג

 ,גייוצ ןַאפעטס יװ ,רעביירש עשיכיירטסע עשידיי עטסערג יד
 .ןַאמצלַאז) ןעטלַאס סקילעפ ,ןַאמּפָאה-רעב דרַאכיר ,רעלצינש רוטרַא
 ,רעגלוּפ דערפלַא ,רעמייהנערע לוַאר ,סוַארק לרַאק ,גרעבנעטלַא רעטעּפ
 ליבַאטס טקילײטַאב טינ ךיז רעדָא ,טקילײטַאב טינ ללכב ךיז ןבָאה
 טָאה ,לשמל .,סוַארק לרַאק ןוא ,עסערּפ רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא
 .("ןויצ רַאפ ןָארק ןייא; : עז) .םזינויצ םעד ןפירגעגנָא טָאּפש טימ וליפא

 ןענישרעד ןענעז תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװוצ הפוקת רעד ןיא
 ןעגנוטייצ עטנָאמרעדנבױא יד ץוח ,ןיוו ןיא ןטפירשטייצ עשידיי ליפ
 :ערעדנַא ןשיוצ ןענישרעד ןענעז

 צי 108 א המוומוו 5

 - טטופטג
 אקרא בעי ישר יה יהא האנד לאקהיד הק הרע קעיר וע שי

 15616082 8. צ/ 1921.
 יי יא

 עיצקַאדער .'א העיס) םייללכ-םינויצ יד ןופ "געוו רעשידיי רעד;
 טעטימָאק-דנַאל ןשיטסינויצ ןופ ,"עמיטש יד, ;(13 ייק-ףעזָאי-ץנַארפ
 ךיוא קיליוויירפ ןוא ,יװעל סוילוי ךרוד טריגַאדער ,ךיירטסע רַאפ
 רעציזרָאפ רעד ,םוַאבנירג רַאקסָא ר"ד ןקסע ןכעלטפַאשלעזעג ןכרוד
 -נכָאװ ַא יו טשרעוצ) ,ךיירטסע ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ
 ַא לָאמ יירד 1938 בייהנָא ןיא ,ךָאװ ַא לָאמ ייווצ 1927 רָאי ןיא ,טַאלב
 :ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד ןופ ,"גנוטייצסקלָאפ עשידיי; ;(ךָאװ
 רעד, טפירשטייצ רעד ןופ טרָא ןפיוא ןעמוקעג זיא סָאװ ,"עדוי רעד;
 -םורפ ַא ,1934--1915 ,"עסערּפ עשידיי יד, :"רעטיײברַא רעשידיי
 -יל יד ןופ ,"טיײהרַאװ יד, ;לארשי-תדוגא ןופ טַאלבנכָאװ זעיגילער
 רעשידיי רעד רַאפ טפירשטייצ ַא --- "הרונמ;  ךיירטסע ןיא ןדיי עלַארעב
 -טריוו יד, ;טסנוק ןוא רוטַארעטיל ,טפַאשנסיװ ןופ םינינע ןגעוו החּפשמ
 ןופ ןיטעלויב ;הכאלמ-ילעב ןוא םירחוס עשידיי יד ןופ ןַאגרָא ,?טפַאש
 ןענישרעד שדוח ןדעי זיא רָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא .?חוכה, בולק-םיווש
 ,"ארזע,; רערעל-עיגילער עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ ןופ ןַאגרָא רעד
 עיירפ, ןעמָאנ ןרעטנוא ,1895 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ
 ןופ םינינע יד ןריויטלוק ףיוא טמיטשַאב "עמיטש-רערעל עשידיי
 טָאה טעטימָאק-ןטנעדוטס רעשידיי רעד .םייה ןוא לוש ןיא טייקשידיי
 סעשזָאל יד ."ארזע; טפירשטייצ ןייז ןבעגעגסױדַא ךיוא ןרָאי ליפ
 םענעגייא רעייז טַאהעג 1938--1901 ןרָאי יד ןיא ןבָאה תירב-ינב ןופ
 ןענישרעד ךיוא זיא סע ."ךיירטסע רַאפ תירב-ינב ןופ תועידי? ןַאגרָא
 ןיא םינזח יד ןופ ןיטעלויב ַא ,1902 זיב 1881 ןופ ,ךָאװ ַא לָאמ יירד
 ןוא ,רעוַאב בקעי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ןרַאגנוא ןוא ךיירטסע
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 -טריוו יד רַאפ *ַאניטסעלַאּפ, טפירש-שדוח יד ,1928 זיב 1917 רָאי ןופ
 .לארשי-ץרא ןופ םינינע עכעלטפַאש

 ריא סָאװ ,?רעטַײברַא רעשידיי רעד; ןויצ-ילעוּפ ןופ טפירשטייצ יד
 ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ,רעגניז לדנעמ ןעװעג זיא רָאטקַאדער
 -טייל ןייז בילוצ רוזנעצ רעשיכיײרטסע רעד ךרוד 1923 גנילירפ
 טימ ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא לקיטרַא רעקיזָאד רעד .לקיטרַא
 ףירגנָא רעפרַאש ַא ןענופעג ךיז טָאה םִיא ןיא ןוא .ק .ל תובת-ישאר
 -ַאב ךיוא טָאה לקיטרַא רעד .סופלָאד ןופ גנוריגער רעד ףיוא
 ןטסינָאיזיװער יד ןופ ןוא םייללכ-םינויצ יד ןופ תונלדתש יד טלדנַאה
 ןוא ןדיי עשיכיירטסע עלַא טינ זַא ,סופלָאד רעימערּפ םעד ןגייצוצרעביא
 ףיוא .ןעַײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס וצ טרעהעג ןבָאה ןטסינויצ עלַא טינ
 ןופ ןברק ַא ןלַאפעג זיא סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ טייז רעטשרע רעד
 ןדיי ןופ עיצַארגימע יד זַא ,ןרָאװעג טלייטעגטימ ךיוא זיא ,רוזנעצ רעד
 סע זַא ןוא טנזיוט טרעדנוה וצ ןעגנַאגרעד ןיוש זיא דנַאלשטיײד ןופ
 ןפיוא .דנַאלשטיײד ןיא ןדיי יד ןשיװצ ןדרָאמטסבלעז ליפ ןעוועג ןענעז
 טַײרּפשרַאפ טייצ רענעי וצ זיא גנוטייצ רענעסָאלשעג רעד ןופ טרָא
 -ַאװָאלסָאכעשט ןיא ןויצ-ילעוּפ ןופ ןַאגרָא רעד ךיירטסע ןיא ןרָאװעג
 יקַאדער רעד רעטנוא ,ןירב ןַיא ןענישרעד זיא סָאװ ."געוו עיונ רעד, עיק
 .םוַאב לרַאק ןופ עיצ

 -עג טָאה יקסניטָאבַאשז באז ןעוו ר"הצ ןיא גנוטלַאּפש רעד טימ
 -עגנָא ךיז רעקירטש טָאה ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עיינ יד טעדנירג
 עכלעוו ,"תירבעה הנידמה תגלפמ, רעד וצ גנוטייצ ןייז טימ ןסָאלש
 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןבילברַאפ זיא

 הפוקת-האוש יד
 וצ ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא 1928 ץרעמ ןט-15 םעד זיא ךיירטסע ןעוו

 רעשידִיי רעד ןופ ץנעטסיזקע יד טקידנערַאפ ךיז טָאה ,דנַאלשטיײד-יצַאנ
 ןקיזָאד ןיא ןדיי יד ןופ טכער-םויק יד ןפַאשּפָא ןטימ ןעמַאזוצ ,עסערּפ
 .ךיר ןופ "טיבעג -חרזמ; ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,דנַאל
 1929 רָאי ןזיב ןבעגוצסיורַא ןרָאװעג טביולרעד זיא הליהק רעשידיי רעד
 ,"וַאשדנור עשיטסינויצ, ןעמָאנ ןרעטנוא ןיטעלויב ןוויטַאמרָאפניא ןַא
 -רַאפ וצ ןטָאברַאפ ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ ןעגנוזייוונָא יד רעבָא
 ןיא הנידמ פשידיי ַא ןפַאש ןגעוו תועידי עזעיצנעדנעט, ןכעלטנפע
 .טַארײה ןגעװ ןעגנולייטטימ ןוא ,ןדיי-טינ ןופ תועדומ ,"לארשי-ץרא



 ךײרטסע ןיא עסערפ עשידיי יד

 ןסָאלשעג ןיטעלויב רעקיזָאד רעד ךיוא זיא 1929 ןיא .טיוט רעדָא טרובעג
 ןיטעלויב םוצ בָאגוצ ַא יוװ זיולב ןרָאװעג טביולרעד זיא רע ןוא ןרָאװעג
 -טכַאמ עשיצַאנ יד זַא ,ךיז טײטשרַאפ .הליהק רענילרעב רעד ןופ
 -רעביא ףיוא ןיטעלויב םעד טצונעגסיוא ןבָאה דנַאלשטייד ןיא ןענַאגרָא
 זיק ןעועג טינ זיא סע ןוא ןדיי יד וצ ןעגנונעדרָארַאפ ערעייז ןזייוו
 .גנוניימ עיירפ ַא ןקירדוצסיוא טייקכעלגעמ םוש

 המחלמ רעד ךָאנ

 ,האוש רעד ךָאנ ןבעל יינ ַא טיובעג טָאה סָאװ ,ןדיי לפייה סָאד
 .טייקכעלקריוו רעקידהמחלמ-ךָאנ רעד ןיא טרָא ןייז ןענופעג םַאזגנַאל טָאה
 ןעװעג הפוקת רענעי ןיא זיא סָאװ ,ךיירטסע ןיא ןבעל עשידיי סָאד
 עקידלקַאװ טימ יינספיוא טקיטסעפרַאפ ךיז טָאה ,שיטַאמעלבָארּפ רעייז
 .טירש

 |/ ואוזמהחצ = יפ 8

 עיונ, גנוטייצנכָאוו-ייווצ יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1948 רָאי ןיא
 רעטנוא ,ץנעדנעט רעשיטסינָאיזיװער ַא טימ ,"טַאטשנעדוי דנוא טלעוו
 רעכעלטרָאװטנַארַאפ ,(יח-לת גַאלרַאפ) יגליס סינעד ןופ עיצקַאדער רעד
 ןופ רעמיטנגייא יד .(3 עסַאגלימפַאה) ןרעּפלַאה ןַאמרעה רָאטקַאדער
 ןריזילָאבמיס וצ ידכ ןעמָאנ ןקיזָאדמעד טלייוועגסיוא ןבָאה גנוטייצ רעד
 "טלעוו עיונ, ןעגנוטייצנכָאװ יד ןופ השורי יד ןקינייארַאפ וצ ןליוו רעייז
 רַאפ זיא סַאװ שטיוװָאניבַאר רַאקסָא ןופ ?טַאטשנעדוי, ןוא רעקירטש ןופ
 .גָארּפ ןיא ןענישרעד םעד

 טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה גנוטייצנכָאוװ-ייװצ רעקיזָאד רעד ןיא
 ,יגליס .ד ןופ טירטקירוצ ןכָאנ טָאה רעכלעוו ,רעגנילטסניק גרָאעג
 ַא טָאה ןוא ,רָאטקַאדער ןוא רעמיטנגייא ריא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז
 .שדוח ַא יװ טציא זיב טניישרעד סָאװ ,טפירשטייצ רעד ןבעגעג ןעמָאנ
 -סילשסיוא רעד רעטנוא ,רעמונ רעטשרע רעד ."טלעוו עיונ, ,טפירש
 ןענישרעד זיא ,רעגנילטסניק גרָאעג ןופ גנוטייל ןוא עיצקַאדער רעכעל
 ,"גנַאגרָאי רעטשרע; ןזיוװעגנָא טרעוו םיא ןיא ןוא ,1952 טסוגיױא ןיא
 ---ןרָאי עקידרעירפ יד ךיוא ןרָאװעג ןסָאלשעגנייא ןענעז רעטעּפש רעבָא
 טניישרעד 1968 ןיא ןוא --- ,"טַאטשנעדוי דנוא טלעוו עיונ; ןופ ןרָאי יד
 -רָאי רעט:21, גנונעכייצַאב יד טפירש-שדוח רעד ןופ שארב ןיוש
 שגנַאג

 -- ןרָאי עטלייצעג ףיוא --- ןעניישרעד ןבױהעגנָא טָאה 1953 ביײהנָא
 טפירש-שדוח יד ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ ןופ ןַאגרָא רעד
 -כיוו יד טַאהעג טָאה דנַאברַאפ רעקיזָאד רעד ."דנוב רעשיטַארקָאמעד;
 רעייטשרָאפ ענייז ןוא הליהק רעשידיי רעד ןופ טַאר ןיא עיצקַארפ עטסקיט
 -הליהק רעד ןוא רערוַאמ לימע ר"ד הליהקה-שאר רעד ןעוועג ךיוא ןענעז
 ךיז טָאה הליהק יד ןעװ ,טיצ רעד טימ .לערק םלעהליוו רָאטקעריד
 ןופ טרָא ןפיוא ןבעגוצסױרַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,טקיטסעפרַאפ
 עשידיי יד ןופ דנַאברַאפ ןופ ןַאגרָא ןלעיציפָא ןַא "דנוב רעשיטַארקָאמעד,
 טקישעג זיא סָאװ ,"עדניימעג יד, ןעמָאנ ןרעטנוא ךיירטסע ןיא תוליהק
 "פדניימעג יד, .הליהק רעד ןופ רעלָאצ:רעײטש עלַא וצ ןרָאװעג
 ןופ עיצקַאדער ןוא גנוטַײל רעד רעטנוא 1958 ביײהנָא טניז טניישרעד
 טניפעג עיצקַאדער יד .טַאר-הליהק ןופ רָאטקעריד רעד ,לערק םלעהליוו
 .25 גנירנעטַאש ףיוא הליהק רעד ןופ ןינב ןיא ךיז

 עשידיי יד ןופ ךַאװ רעד ףיוא טייטש טפירש-שדוח עקיזָאד יד
 ,ןעגנוניישרעד עשיטימעסיטנַא יד ןגעק טפמעק ,ךיירטסע ןיא ןסערעטניא
 טכיירטש ,רעכערברַאפ-יצַאנ ףיוא ןלייטרוא עטכייל יד טריקיטירק
 טיירב טרימרָאפניא ןוא רוטלוק ןוא תד ןשידיי ןופ םינינע יד רעטנוא
 גנולקיװטנַא רעד ןגעוו ןוא ,לארשי ןיא ןָאטעג טרעוװ סע סָאװ םעד ןגעוו
 .הנידמ רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןוא

 יד ןיוו ןיא ךָאנ ןעניישרעד "טלעוו עיונ, ןוא "עדניימעג יד, ץוח
 ,ר"הצה ןופ םישרוי יד ,גנוגעווַאב-תורח רעד ןופ "תורחא ןטפירשטייצ
 ןַאגרָא רעד ךיוא זייוונטייצ ןוא ,רעשייר ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 ."סנַאסענער, ןעמָאנ ןרעטנוא םייטסילַאיצוס-םינויצ יד ןופ
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 ,רעשטייד ןוא רעשיכעשט ,עסערּפ רענַײמעגלַא רעד ןיא
 ןבָאה ייז רעבַא ,ןדיי ןופ לײטנָא רעד ןעוועג קיטנעק זיא
 ןענישרעד ןענעז סע .גנוטייצ ענעגייא ןייק טַאהעג טשינ

 .ןכַאװ ייווצ רעדָא ךָאװ ןיא לָאמ ןייא ,ךעלטעלב זיולב
 רעכיבלמַאז ןוא ןטפירשטייצ ןענישרעד ןענעז םעד רעסיוא

 רעביירש עשידיי עּפורג ַא טָאה 1919 רָאי ןיא .ָאוװינ ןכיוה ןופ
 גנוטייצגַאט ַא ןדנירג וצ ןבעגעגנייא ךיז ןטסילַאנרושז ןוא

 ןסױטשוצסױרַא ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז טַאה סָאװ ,"ַאנובירט,
 ןפמעק ןוא ןבוטש עשידיי יד ןופ "טַאלבעגַאט רעגַארּפ , סָאד

 גנוטייצ יד זיא רַאי עכעלטע ךָאנ רעבָא .םזיטימעסיטנַא ןגעק
 ןבױהעגנַא טָאה 1932 רָאי ןיא .טנעה עדמערפ ןיא רעבירַא

 טַאה סָאװ ,"רעּפַאק , לַאנרושז-שדוח רעד ןעניישרעד
 ןעוועג זיא שרעדנַא .עיצַאּפוקַא רעשיצַאנ רעד זיב טריטסיזקע
 סָאװ ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןופ ןטיבעג-חרזמ יד ןיא עיצַאוטיס יד
 שטַאקנומ ןיא .טפַאשרעה רעשירַאגנוא רעד רעטנוא ןעוועג זיא
 "טַאלבסקלָאפ סעשידוי , ןוא ייגנוטייצ עשידיי, :ןענישרעד ןענעז

 "עמיטש עשידיי , רעטעלבנכָאװ עשיטסינויצ יד ןוא
 סעבַאגסיוא עשיטסינויצ עטשרע יד .ּפַאלּפענ ָאדישז,, ןוא

 : שטייד ןיא ןעוועג סנטסרעמ ןענעז עיקַאװַאלסָאכעשט ןיא
 :ןענישרעד ןענעז שיכעשט ןיא .א"א "עדוי גנוי,, "רעווטסבלעז ,

 ."רַאדנעלַאק יקסווָאדישז , ןוא "יוװַארּפז עקסווַאדישז ,
 .עיקַאװָאלס ןיא טַאלבנכָאװ עשידיי עטסטײרּפשרַאפ סָאד

 -- עגַאליײב רעשיקַאװָאלס ַא טימ שטייד ןיא ןענישרעד זיא
 "טַאלבנכַאװ , ַא ןענישרעד זיא ַאצישַאק ןיא ."גנוטייצסקלָאפ עשידוי ,

 "ַאס ַאדישז , -- "טרָאװ עשידיי סָאד , שירַאגנוא ןיא ןוא שידיי ןיא
 גנוטייצ עזעיגילער ַא ןענישרעד זיא ַאנַאמוה ןיא

 ."םייחה רצוא, נ"א

 זיא עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ בױהנָא רעד
 רעד רעטנוא טרעדנוהרָאי ןטנצנינ ןופ ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא
 ריא ןוא ,עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-שיכירטסע רעד ןופ טפַאשרעה
 סָאװ קילבוּפער רעשיקַאװָאלסָאכעשט רענערעוווס רעד ןיא -- ךשמה
 .תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ

 טניפעג סָאװ ,עיקַאװָאלסָאכעשט יװ דנַאל ַא ןיא עסערּפ עשידיי ַא

 עיקַאװַאלסַאכעשט ןיא עסערּפ עשידיי יד

 שטלטוו סקילטפ רייד
 טפירשנכַאװ רעד ןופ רָאטקַאדער

 ךרוד יז ןסילש ןזיב יירעווטסבלעז,
 סיצַאנ יד

 סָאמ רעדנַא ןַא טימ ןטסעמ ןעמ ףרַאד ,עּפָארײא ןופ רעטנעצ ןיא ךיז
 -חרזמ ןופ רעדנעל יד ןיא עסערּפ עשידיי יד ןטסָאמעג טרעו סע יװ
 ןַא ןעװעג ָאד זיא םוטנדיי ןופ גנולקיװטנַא יד ךיוא לייוו ,עּפָארײא
 .ערעדנַא

 ןעגנַאגרעד טינ לָאמנײק עסערּפ יד זיא עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא
 ,עינעמור רעדָא ןלוּפ ןיא יװ גנולקיװטנַא ןופ ןטקנוּפכױה עכלעזַא וצ
 רעד ןיא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוטייצ יד זיולב .לשמל
 יד ןיא ןעגנַאגרעד זיא ,גָארּפ ןיא "רעווטסבלעז, ךַארּפש רעשטייד
 .גנולקיװטנַא רעקידנטײדַאב ַא וצ ןרָאי רעקיסיירד

 -יקַאװָאלסָאכעשט רעד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי ַא ןופ םויק רעד
 ןשיטסילַארולּפ ַא טימ טרעקלעפַאב ןעוועג זיא עכלעוו ,קילבוּפער רעש
 טינ ןיא ןדיי ןופ ןבעל עמַאזניימעג סָאד ;לעטשנעמַאזוצ ןלַאנָאיצַאנ



 עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא עסערפ עשידיי יד

 ייב ןוא קלָאפ ןשיכעשט ןופ ןטימ ןיא סעיצַארטנעצנָאק עסיורג ןייק
 -ןעמהעב ןיא טיהרעדנימ רעשטייד רעסיורג רעד ןופ טייז רעד
 עיקַאװָאלס ןופ טעטש יד ןיא סרעטנעצ ערעסערג ןיא ןוא ,ןרהעמ
 ,ןעָאװינ-רוטלוק ערַאלָאּפ ןופ רעקלעפ ןשיװצ ,סורדָאטַאּפרַאק ןוא
 ןעװעג ןענעז ןוא ןכַארּפש ענעדישרַאפ ףיוא טדערעג ןבָאה עכלעוו
 בייחמ ןבָאה ןדנעטשמוא יד טָא -- םַאטשּפָא ןלַאיצָאס ןרעדנַא ןַא ןופ
 .ןכַארּפש ץוט ןבלַאה ַא ךרעב ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ןבעגוצסורַא ןעוועג
 ןעגנולעטש עשיפיצעּפס יד ןריטנעזערּפער וצ טימַאב ךיז עלַא ןבָאה ייז
 טמוק סע סָאװ םעד יבגל ,רענעפ ןוא תונחמ ערעייז טימ ,ןדיי יד ןופ
 ןשינעעשעג יד ןגעוו סעיצַאמרָאפניא ןרעפיל ןוא ,אפוג דנַאל ןיא רָאפ
 .טלעוו רעד ףיוא ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנוריסַאּפ ןוא

 טנידעג טינ טָאה עסערּפ יד טָא זַא ,ןרעוו טגָאזעג ףרַאד תמא רעד
 ןופ רעגריב עשידיי יד ןופ טרָאװ סָאד ןעגנערב וצ לטימ ַא יו הליחתכל
 יז .ןענַאגרָא-טכַאמ עלַארטנעצ ןוא עקיטרָא יד רַאפ קילבופער רעד
 ףיוא ,ןפמַאק עשיטילָאּפ ףיוא סרעדנוזַאב טלעטשעגנֶא ןעוועג טינ זיא
 ןעזעג טינ וליפא טָאה ןוא טייהרעדנימ ריא ןופ טכער יד ןקידייטרַאפ
 רעשיקַאװָאלסָאכעשט רעטשרע רעד ןיא .םעד ןיא םויק ריא ןופ ליצ םעד
 רעד ןופ דוסי ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא סָאװ ,קילבוּפער
 ןרָאװעג טיהעגּפָא טכער עכעלרעגריב יד ןענעז ,עיטַארקָאמעד-ברעמ
 -עשט ןקידנעטשבלעז םענופ רָאי קילדנעצ ייווצ יד ןיא השמל הכלה
 ןדיי יד ןפערט וצ ןוװרּפ יירד-ייוצ ץוח ןוא .םויק ןשיקַאװָאלסָאכ
 ןבָאה עכלעװ ,ןזיירק עשיטסישַאפ-לַאקירעלק עשיקַאװָאלס יד דצמ
 ןיא טנעמַאלרַאּפ ןיא ייס ןוא עיקַאװָאלס ןיא ייס חוכ רעייז טריבורּפ
 זיא ,בייהנָא םייב ךיילג ןרָאװעג טקירדרעטנוא ןענעז סָאװ ןוא ,גָארּכ
 -סיזקעָאק עכעלדירפ יד קפס ןיא ןרָאװעג טלעטשעג טינ לָאמ ןייא ןייק
 .םינכש עשידיי-טשינ ערעייז טימ ןדיי יד ןופ ץנעט

 עכעלגעט ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא ןדיי יד
 לָאמטפָא ,ןעניטעלויב ןענישרעד ןענעז טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .גנוטייצ
 .ןכָאװ ייוצ רעדָא ךָאו ַא לָאמ ןייא .ערעכייר לָאמטּפָא ןוא ערעגָאמ
 -ַארעטיל ךיוא ןענישרעד ןענעז קידָאירעּפ ןופ טיבעג ןפיוא רעבָא
 טימ טגכייצעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעכיבלמַאז ןוא ןטפירשטייצ עשיר
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא ןוא קיטסיצילבוּפ ןופ ָאווינ ןכיוה ַא
 טימ עלַא ,רעקנעד ןוא רעביירש עשידיי-טינ ןוא עשידיי עטסעב יד
 .ןעמענ עטנַאקַאב
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 עטרילימיסַא יד ןופ סולפנייא רעד זַא ,ןכיירטשרעטנוא ןפרַאד רימ
 יד ןופ יו רעקרַאטש סָאמ רערעסערג ליפ ַא ןיא ןעוועג ָאד זיא ןדיי
 יד לייו ,גנובעלפיוארעדיוו רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןופ רעגָאזנָא
 ןופ דמעמ ןכעלצעזעג ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ גנורעדנע עקיטכעמ
 עיכרַאנָאמ רעשיגרובסבַאה רעד ןופ רעדנעל עשירָאטסיה יד ןיא ןדיי יד
 ןכעלטנפערַאפ ןטימ ,הניחב רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעשימָאנָאקע ןופ
 יו ,(1872) רעטייוצ רעד ףעזָאי רסיק ןופ טסעפינַאמ-ץנַארעלָאט םעד
 ןיא יײז ןשיװצ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ גנורעדנע עקיטסייג יד ךיוא
 יד ןופ רעטקַארַאכ םעד טרעדנעעג ןבָאה -- הלכשה ןופ הפוקת רעד
 עכַאװש טימ ,םוטנדיי ןכעלבעל ַא זיולב טזָאלעגרעביא ןבָאה ןוא ןדיי
 יד ףיױא ןפורעגּפָא ךיז תובהלתה טימ טָאה סָאװ ,ןעלצרָאװ עשידיי
 .רסיק ןופ ןוװּורּפ-עיצַאזינַאמרעג

 ןופ טַאטלוזער ןיא ,ןָאיַאר ןופ ןשטייד יד ןרעטייוורעד ןטימ רָאנ
 טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ףמַאק ןלַאנָאיצַאנ
 עיכרַאנָאמ רעשיגרובסבַאה רעד ןופ הלּפמ רעד טימ טקידנערַאפ ךיז ןוא
 טסעמרַאפ "ןטלַאקא ןופ העּפשה רעד טימ ;טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןיא
 ןשיגָאלָאעדיא ןַא טימ טײלגַאב ,םזירַאטילַאטָאט ןוא עיטַארקַאמעד ןשיװצ
 -ָאיצַאנרעטניא רעד ןופ טַאטלוזער ןיא עיצַאיצנערעפיד ןוא ןפמַאק
 -סינויצ יד ןלעטש ןטימ ךיילגוצ : עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסינומָאק רעלַאנ
 ןביוהעגנָא טָאה -- רוד ןשידיי ןגנוי ןרַאפ גנורעדָאפסױרַא עשיט
 ענעדישרַאפ ןיא ןיײזטסּוװַאב רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןעגנירדניירַא
 ןיא ייס תוררועתה ַא ןעמוקעגרָאפ זיא קיטייצכיילג .ןטכיש עשידיי
 עכלעוו ,ןטנַאלימיסַא יד ןופ רעגַאל ןיא ייס ןוא רעגַאל ןשיסקָאדָאטרָא
 גנוקידייטרַאפ-טסבלעז ןופ עיציזָאּפ ַא וצ ןרָאװעג ןסיוטשעגקירוצ ןענעז
 .םזינויצ ןופ חוכ ןקידנסקַאװ ןרַאפ

 םוטנדיי ןופ עיפַארגָאירָאטסיה יד ןרעװ טקידנערַאפ טעװ סע ןעוו
 רעד זיב עיצַאּפיצנַאמע רעד ןופ ןטייצ יד ןופ ,עּפָארײא-לַארטנעצ ןיא
 תורצוא עקיטסייג עכעלשטנעמ לפיוו ןגייצרעביא ךיז רימ ןלעוװ ,האוש
 רעשידיי-טינ רעד ןופ דלעפ ןפיוא טײרּפשעגרעדנַאנופ ָאד ןבָאה ןדיי יד
 .שיכעשט ןוא שטייד ןיא ,עסערּפ ןוא רוטַארעטיל

 ,"טַאלבעגַאט רעגַארּפ, םעד ןענָאמרעד ןלעוװ רַימ ןעוו גונעג זיא'ס
 רעד ןיא ןעגנוטייצ עשיקַאװָאלסָאכעשט יד ןשיװצ ןופ עטסעב יד
 ריא ןיא ןעניפעג וצ ןעװעג רעװש ןזיא'ס סָאװ ,ךַארּפש רעשטייד
 גנולײטּפָא-שזַאטרָאּפער רעד ןופ רָאטקַאדער רעד) .דיי-טינ ַא עיצקאדער
 .(שזַאטרָאּפער םענרעדָאמ ןופ רענָאיּפ רעד ,שיק ןיוורע ןָאגע ןעוועג זיא
 יו ןבעגעגסױרַא טָאה גנוריגער יד סָאװ ,?עסערּפ רעגַארּפ, וליפא ןוא
 רָאטקַאדער-טּפיױה ריא זיא ,עסערּפ רעשטייד רעד וצ טכיוועג-ןגעק ַא
 -רוטלוק רַאפ רָאטקַאדער רעד ךיוא יוװ ,ןירוַאל ענרַא -- דיי ַא ןעוועג
 טסיצילבופ ַא יװ טקילײטַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,רענזייא לוַאּפ םינינע
 ערעדנַא ליפ ךָאנ .עסערּפ רעשיכעשט רעד ןיא ךיוא רעקיטירק ןוא
 עשיכעשט יד ןשיװצ ךיוא .עיצקַאדער רעד טָא ןיא ןעוועג ןענעז ןדיי
 רעכלעוו ןיא ענייא ןייק טעמכ ןעװעג טינ זיא ןעגנוטייצ עכעלגעט
 ןענעז ןדיי .ןטסילַאנרושז עשידיי עקיטכיוו ןקילײטַאב טינ ךיז ןלָאז סע
 ןופ ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַא ןופ ןעגנוטייצ יד ןיא קיטעט ןעוועג
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 ןיא קעשזינעּפ ףעזָאי טסימָאנָאקע ןופ .סקניל ןעמערטסקע ןזיב סטכער
 זיב ?ַאקיטילָאּפ ינדָארַאנ; עויטַאװרעסנָאק יד ןופ גנוטייצגָאט רעד
 -ָאּפ לרַאק ןוא רענייוו דרַאכיר ,רעשיפ רַאקָאטָא ,קעשטידָאק ףעזָאי
 זיא סָאװ ,?ַאנובירט; יװ .ןעגנוטייצ עלַארעביל יד ןיא קעשטַאל
 עטרילימיסַא עשיכעשט-שידיי עּפורג ַא ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג
 -יטנגייא ןוא רעדנירג ריא סָאװ ,"יניוװָאנ עווָאדיל, ןוא ,ןלַאוטקעלעטניא
 ןוא -סלדנַאה רעד) יקסנַארטס ףלָאדַא דמושמ רעד ןעוועג זיא רעמ
 -ער רעשיקַאװָאלסָאכעשט רעטשרע רעד ןיא רעטסינימ-עירטסודניא
 רעד ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,גנוטיײצגָאט רעד טָא ןיא .(גנוריג
 ןבָאה ,עטילע רעלַארעביל רעשיכעשט רעד ןופ גנוטייצ רעטסטבילַאב
 ןיא .קעּפַאשט ףעזָאי ןוא לערַאק רעדירב יד טקילײטַאב ליבַאטס ךיז
 7 "ןדיל ָאװַארּפ, ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ ןַאגרָא
 רעשיטסינומָאק רעד ןיא ךיוא .רעטניוו ווַאטסוג טקילײטַאב ליבַאטס ךיז
 ןוא יקסנַאלס ףלָאדור ייז ןשיוװצ ,ןדיי ליפ טקילײטַאב ךיז ןבָאה עסערּפ
 ײטרַאּפ רעשילױטַאק רעד ןופ ןַאגרָא ןופ ןרָאטקַאדער יד ןשיוװצ וליפא
 לעװַאּפ ןוא סקופ דערפלַא יװ ,םידמושמ רימ ןעניפעג ?יטסיל יוװָאדיל,
 ןענָאמרעד טלָאװעג ,ןטלָאװ רימ המישר יד זיא גנַאל ןוא .דירגיט
 .גנורעקלעפַאב רעד ןשיװצ העּפשה ןוא תובישח רעייז טיול ,עלַא

 סָאװ ,עסערּפ רעד ןופ טכיזרעביא ןַא ןבעג וצ רעבָא קידנריבורּפ
 ,ןלעטשטסעפ רימ ןפרַאד ,ןדיי רַאפ ןדיי ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא
 עשירָאטסיה יד ןיא רקיעב ,סעבַאגסױא עשידיי ןופ ןרענָאיּפ יד זַא
 רעשיכעשט רעד ןופ ןעמוקעג ןענעז ,עיזעלש-עיװַארָאמ-עימעהָאב רעדנעל
 זַאוװס,,) "ןדיי עשיכעשט ןופ דנַאברַאפ, :גנוגעװַאב רעשירָאטַאלימיסַא
 .הפוקת רעשיקַאװָאלסָאכעשט-רַאפ רעד ןיא ,("ודישז-וכעשט

 ןעוועג סָאד זיא טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ ןרָאי רעקיצכַא יד רַאפ
 .שיכעשט ןענעייל ןוא ןדער לָאז סָאװ ,דיי ַא ןעניפעג וצ ךַאז ענעטלעז ַא
 ןופ ןעוװעג רעדנעל יד טָא ןענעז ןרָאװעג טנָאמרעד ןיוש זיא'ס יװ
 םרָאפער-סגנודליב יד .םוחת ןשטייד ןופ לייט ַא הניחב רעלערוטלוק
 ,ןטייווצ םעד ףעזָאי ןופ קיטילָאּפ עשינַאמרעג-ןַאּפ יד ןוא טייז ןייא ןופ
 טלדנַאװרַאפ ייז ןבָאה ,טכער עטצענערגַאב ןדיי יד טלייטרעד טָאה סָאװ
 יד סלַא קיטייצכיילג רעבָא ,רוטלוק רעשטייד רעד ןופ רעגערט יד ןיא
 סָאד .ןשטייד יד ןופ ןסערעטניא עשיטילָאּפ יד ןופ ןטנַאטנעזערּפער
 ןכעשט יד ןוא ייז ןשיװצ ךורּפשרעדיװ ןפרַאש ַא וצ ןעוועג םרוג טָאה
 ,ץנעגילעטניא רעשיכעשט רעד ייב תויטנ עשידיי-יטנַא וצ וליפא ןוא

 ועד רַאפ גרָאז ןוא ןקידייטרַאפ ןופ בצמ ַא ןיא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו
 סרעדנוזַאב רימ ןעניפעג ןעגנוניישרעד עכלעזַא .ךַארּפש רעלַאנָאיצַאנ
 קעשטילװַאה לערַאק טסילַאנרושז ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןקידנפמעק םייב
 .ַאדורענ ןַאי רעטכיד םייב ןוא יקסווָארָאב

 טָאה עיצַאּפיצנַאמע יד סָאװ ,טכער עטצענערגַאב יד ןופ סנייא
 יד ןופ ןרעדנַאװסיױא ןופ טייהיירפ יד ןעוועג ךיוא זיא ,ןדיי יד ןבעגעג
 ןיא גנורעקלעפַאב עשיפרָאד יד .טעטש יד ןיא ןענָאיַאר עשיפרָאד
 ןופ ךַארּפש יד זיא ןגעקַאד ,שיכעשט ןעוועג זיא ןרהעמ ןוא עיכעשט
 גנוכַאװרעד יד .שטייד ןעוועג עיצַארטסינימדַא רעד ןופ ןוא טכַאמ רעד
 טּפַאכעגמורַא טָאה ןײזטסּוװַאב ןלערוטלוק ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןשיכעשט ַא וצ

 שטיוװָאקרַאמ ארזע

 יד ןופ ןעוועג-רקוע ןבָאה סָאװ ,ןזיירק יד טָא ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא
 ."םַאטש, ןשיכעשט רעייז ַײרט ןבילבעג ןענעז ןוא ןענָאיַאר עשיפרָאד
 ץנַיװָארּפ רעד ןיא ןעמוקעגפיוא ןענעז 1845 ןיא ןיוש ,ךעלקריוו ןוא
 דירפגיז רָאטקָאד רעד ןוא ןַאמטרַאה ץירָאמ -- רעביירש עשידיי ייווצ
 רעשיכעשט רעייז ןגעוו טרירַאלקעד ןבָאה עכלעוו (1821---1879) רעפאק
 ןביירש וצ שטייד ףיוא ןביירש ןופ רעבירַא ןענעז ןוא טעטילַאנָאיצַאנ
 עּפורג ַא ןסָאלשַאב גָארּפ ןיא טָאה 1875 ןיא ךָאנ רעבָא .שיכעשט ףיוא
 ידכ ,רעּפָאק ר"ד ןופ ןעגנואימַאב יד ןעיײנַאב וצ ןטנעדוטס עשידיי
 -ןַאּפ ןשיװצ בצמ ןטריוװרַאפ ןופ רוביצ ןשידיי םעד ןּפעלשוצסױרַא
 .עלדַאוָאק רעשיטָאירטַאּפ-שיכעשט ןוא רעמַאה ןשינַאמרעג

 ןעוועג ךיז רַאפ ןעגנואימַאב יד טָא ןיא זיא קירוצ ףיוא קידנקוק
 ןשיװצ גנוריזינַאמרעג-עד ןופ קילב ןקידנעיײיג-טייוו ַא טימ ווּורּפ ןימ ַא
 טנעקרענָא רעטעּפש ןרָאי זיא סָאװ ווּורּפ ַא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד
 -יײב רעד ןיא ץנעגילעטניא רעשיכעשט רעד ךרוד קנַאד טימ ןעוועג
 -עג טָאה עּפורג יד טָא .קילבוּפער רעשיקַאװָאלסָאכעשט רענעריובעג
 ןייז סָאװ ,"רעקימעדַאקַא עשידיי-ָאכעשט ןופ דנַאברַאפ, םעד טעדנירג
 ןבָאה עכלעוו ,ןטנעגילעטניא עשידיי ןרירטנעצנָאק וצ ןעוועג זיא ליצ
 קידנביילב ,קלָאפ ןשיכעשט ןטימ ךיז ןרילימיסַא ןיא ליצ רעייז ןעזעג
 ריא ןבעגעגסױרַא עּפורג יד טָאה 1881 רָאי ןיא .תד ןשידיי םעד יירט
 -לעוו ,"רַאדנעלַאק יקסווָאדישז-ָאקסעשט/; ןעמָאנ ןטימ גנולמַאז עטשרע
 רָאי ריפ ןופ הקספה ַא טימ) ןעניישרעד וצ ןעוועג ךישממ טָאה רעכ
 ןייז .1939 ןיא עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד זיב (המחלמ-טלעוו רעד ןופ
 רעטעּפש זיא רעכלעוו ,ןייטש טסוגיוא ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעטשרע
 -ייטשרָאפ רעד יו ,גָארּפ ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ שאר רעד ןעוועג
 לרַאק טריגַאדער ךוברָאי סָאד ןבָאה םיא ךָאנ .ןדיײ-ָאכעשט יד ןופ רע
 ןשירַארעטיל ןייז טימ) רערעדעל דרַאודע ,רענשעלפ סקַאמ ,רעשיפ
 ןעניפעג ייז ןופ .סקופ דערפלַא ןוא סוקרַאמ .װ ,(ַאדעל םינָאדװעסּפ
 -סעשט; טַאלבנכָאװ-ייווצ ןופ ןרָאטקַאדער יד ןשיװצ ךיוא רעטעּפש רִימ
 ןוא 1894 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,"יטסיל עקסווָאדישזדָאק
 .רעשיפ לרַאק ןוא טוג רַאקָאטָא ןעוועג ןענעז ןרָאטקַאדער עטשרע עריא

 טָאטש רעד ןיא רָאטקָאד רעשידיי רעטייוצ ַא טָאה 1904 ןיא
 ןַא ןבעגוצסיורַא ןבױהעגנָא ,קעזירהָאװ רָאטקיװ ר"ד --- עציבודרַאּפ
 -טנַא;) "יָאװזָאר, ןעמָאנ ןטימ טפירשטייצ עכעלטנכעוו-ייווצ עכעלנע
 ,עכעלכַארּפש ןעוועג זיא ץנעדנעט עשיגָאלָאעדיא ריא סָאװ ,("גנולקיוו
 .קלָאפ ןשיכעשט ןטימ עיצַאלימיסַא עלערוטלוק ןוא עלַאנָאיצַאנ
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 עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא עסערּכ עשידיי יד

 טַאלבנכָאװ ַא ןיא 1907 רָאי ןיא טקינייארַאפ ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ ייווצ יד
 ןיוש זיא סָאד .ץייט רָאטקיװ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"יָאװזָאר;

 -דנַאל רעשידיייָאכעשט רעד ןופ טַאלבנכָאװ עלעיציפָא יד ןעוועג
 -נָא רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןעמעלבָארּפ יד טלדנַאהַאב טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב
 -ָאכעשט ןיא ןדיי יד ןופ ןיזטסּוװַאב ןלַאנָאיצַאנ ןוא טייקירעהעג
 -ָאכעשט רעד ןיא) ןענַאטשעג רעטעּפש זיא ןוא ,עיזעלש ןוא עיוװַארָאמ
 ןוא ףמַאק ןשיגָאלָאעדיא ןטנענַאמרעּפ ַא ןיא (קילבוּפער רעשיקַאוװָאלס
 גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ טַאלבנכָאװ רעד טימ יירעגירק ַא ןיא
 רעשיצַאנ רעד זיב שזַא ('סעיינ עשידיי,) "יװַארּפז עקסווָאדישז;
 .(1939 ץרעמ) עיצַאּפוקָא

 דלַאג ַאנוה ר"ד
 רַאפ טפירשטייצ ַא ןופ רָאטקַאדער
 -ַאלסַאכעשט יד ןופ עטכישעג רעד
 ןדיי עשיקַאװ

 יז ןשיװצ ,רעביירש עּפורג ַא ןעוועג חילצמ טָאה 1918 רָאי ןיא
 ,סוקַאר ךעטיָאװ ,ןהָאק ךירדניא ר"ד ,סקופ דערפלַא ,קעשטידוק ףסוי
 ,"ַאנובירט; ןעמָאנ ןטימ גנוטייצגָאט ַא ןפַאש וצ .א:א רענשעלפ סקַאמ
 רעגַארּפ, סָאד ןסױטשוצסױרַא ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ
 .םזיטימעסיטנַא ןגעק ןפמעק ןוא רעזייה עשידיי יד ןופ ?טַאלבעגַאט
 טנעה עדמערפ ןיא רעבירַא גנוטייצ יד זיא רעטעּפש ןרָאי עקינייוו
 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1922 רָאי ןיא .תוביס עלעירעטַאמ בילוצ
 רעד זיב ןעגנַאגעגסיױרַא זיא סָאװ ,"רעּפַאק; ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח ַא
 .עיצַאּפוקָא רעשטייד

 דנַאברַאפ רעשידיי-ָאכעשט רעד זַא ,ןכיירטשרעטנוא ףרַאד ןעמ
 ןַא יו ףוס ןזיב בייהנָא ןייז ןופ קיטעט ןעוועג זיא עסערּפ ןייז טימ
 ןײק וצ טרעהעג טינ ןבָאה םירבח ענייז .עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפַא
 -עגוצ רעייז ןגעוו טרירַאלקעד ןבָאה סָאװ ,ענלצנייא ץוח ,ײטרַאּפ םוש
 -רַאפ רעד ןיא קירַאסַאמ ןופ ײטרַאּפ רעשיטסילַאער רעד וצ טייקנדנוב
 -סילַאיצָאס-לַאנָאיצַאנ רעד וצ ךָאנרעד ןוא הפוקת רעשיקַאװָאלסָאכעשט
 רעטשרע רעד ןיא שענעב ןוא קירַאסַאמ ןופ ײטרַאּפ יד --- ײטרַאּפ רעשיט

 ,ןשטנעמ-טסַײג לַײט ןטסערג רעייז ןיא ןעוועג ןענעז סָאד .קילבוּפער
 ןשיווצ רעטסטלוב רעד סָאװ ,רעקנעד עלַאיצָאס ןוא עשיטע ,עזעיגילער
 רעשידיי-ָאכעשט רעד ןופ גיהנמ רעקיטסייג רעטצעל רעד ןעוועג זיא יז
 ןוא ןעייסע עשיפָאסָאליפ ענייז ןיא .ןהָאק ךירדניא ר"ד ,גנוגעווַאב
 וצ טימעג ךיז רע טָאה "יָאװזָאר, ןיא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ
 ױזַא ,השורי רעשילַארָאמ רעשיכעשט רעד ןופ תורוקמ יד ןקינייארַאפ
 ןוא (סוינעמָאק) יקסנעמָאק סומע ןַאי ןיא טרעּפרעקרַאפ ךיז טָאה יז יװ

 -- קירַאסַאמ סַאמָאט ןופ גנוסַאפפיוא עשיטסינַאמוה יד ןוא ,סוה ןַאי
 .קיטע רעשידיי רעד טימ

 ,ןיײזטסּוװַאב ןשידיי ןקידלצרָאװ ןופ גנורעטישרעד ןופ סעצָארּפ רעד

 ןײטשדלַאװ לימע רייד

 טַאלבנכָאװייװצ םענופ רָאטקַאדער
 םעד ןוא "ײווַארּפז עקסווָאדישז ,
 "רַאדנעלַאק יקסווָאדישז , ךוברָאי

 רעד טניז עּפָארײא-לַארטנעצ ןופ רעדנעל יד ןיא טרעיודעג טָאה סָאװ
 -עגרעביא טָאה ,םזינויצ ןופ גנוגנירדניירַא רעד זיב ןוא עיצַאּפיצנַאמע

 גנוריפנָא רעקיטסייג ַא ןָא עיװַארָאמ ןוא עיכעשט ןיא ןדיי יד ךיוא טזָאל
 .ןײזטסּוװַאב ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא טימ

 זיא'ס יװ ,םוטנדיי ןטעשטעילַאקעצ ַא ןופ רעפסָאמטַא רעד טָא ןיא
 רעלַאנָאיצַאנ; רעשידיי-ָאכעשט רעד ןיא זיא ,ןרָאװעג טנָאמרעד ןביוא
 ןוא תד ןשידיי ןופ ןדָאב ןפיוא ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,?גנוגעװַאב
 -ילער ןופ טפַאשלעזעג רעקיברַאפליפ ַא ןשיװצ ,גנואיצרעד רעשידיי
 -ַאלימיסַא ןגעק עבמַאד עשיגָאלָאעדיא ןימ ַא ןעוועג --- ,הניחב רעזעיג
 -טסּוװַאבמוא ,ןָאטעג רעבירעד ןבָאה ןענַאגרָא ענעדישרַאפ עריא ןוא ,עיצ
 זיא'ס לייוו ,טײקטרעדנוזעגּפָא רעשידיי ןופ ךשמה םעד תבוטל ,קיניז
 ..עיצַאלימיסַא עבלַאה ןייק ךעלגעמ טינ ךָאד

 -ָאלסָאכעשט ןופ ןזיירק-חרזמ יד ןיא בצמ רעד ןעוועג זיא שרעדנַא
 ןזיב ,טפַאשרעה רעשירַאגנוא רעטנוא ןעוועג ןענעז סָאװ ,עיקַאװ
 רעד ןופ .עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-שיכיירטסע רעד ןופ לַאפרעדנַאנופ
 -רַאק ןוא עיקַאװָאלס ןייק ןעגנַאגרעד ןענעז הלכשה רעשינָאסלעדנעמ
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 זיולב ,עיצידַארט עשידיסחיזעיגילער ַא טשרעהעג טָאה'ס ּווװ ,סורדָאטַאּפ
 ,חוכיוו רעד .גנוקיטעּפשרַאפ ַא טימ ךיוא סָאד ןוא ,ןדרָאקַא עטצעל יד
 ,ןכעלטלעוו םעד ןוא רעגַאל ןזעיגילער ןשיװצ ןעגנַאגעגנָא ָאד זיא סָאװ

 ןיא רעדָא ,ןטַארטָאטש ןוא טנעמַאלרַאּפ םוצ ןלַאװ יד טימ תוכיישב
 ןייק טַאהעג טינ טָאה ,ןלוש עשיערבעה יד ןציטש ןופ עגַארּפ רעד
 רעד ןגעװ ןעגנַאגעגנָא זיא חוכיו רעד .טייקפרַאש ןייז טימ ןכיילג
 טּפַאכעגפױא ךיז טָאה עכלעוו ,טּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ טלַאטשעג
 טפָא טָאה רע ןוא שינרעטצניפ רעכעלרעטלַאלטימ-טעמכ רעד ןופ
 ."ףמַאק-רוטלוק, ַא ןופ םרָאפ יד ןעמונעגנָא

 ,יבר ןשיטסינויצ-יטנַא ןקידנפמעק ןופ ףיוה םענופ טַאלבנכָאװ סָאד

 זיא רָאטקַאדער ריא סָאװ ,?גנוטייצ עשידיי, --- שטַאקנומ ןיא ,ָאריּפש

 סעשידיי; שידיי ןיא טַאלבנכָאװ עטייווצ סָאד ךיוא יו ,שולַאק .ל ןעוועג

 רַאפ ןעמיטש וצ ןפור ןגעלפ --- (ןיילק הנוי רָאטקַאדער) *טַאלבסקלָאפ

 המישר רעד רַאפ טָאטשנַא) ײטרַאּפ-רַארגַא רעוויטַאװרעסנָאק רעד

 -לוש רעשיערבעה רעד עציטש ןייק ןבעג טינ ןוא (ןטסינויצ יד ןופ
 יד ןגעק ןפירגנָא עטמיוצעגמוא טימ ןײגסױרַא ךיוא ןגעלפ ייז .ץענ
 ןיא "?ל"ר הריפכ ןופ רעטײרּפשרַאפ, יד ןגעק ,םזינויצ ןופ םירקיע
 ר"ד רָאטקעריד ןוא רעדנירג ריא ןגעק ,עיזַאנמיג רעשיערבעה רעד
 ןוא .שזיטסערּפ ןסיורג ַא ןופ ןסָאנעג טָאה רעכלעוו ,ל"ז לעגוק םייח
 ןבָאה רעדנעל עקידתונכש יד ןיא ןעװ ןטייצ ןעוועג ךָאד ןענעז סָאד
 .ןעגנוגעווַאב עשיטסישַאפ יד טעוװעשובעג

 ןשידיי ןופ ןצנעדנעט עלַאנָאיצַאנ יד ןופ גנורעלקפיוא עכעלכַאז ַא
 -עװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ טַאלבנכָאװ סָאד טכַארבעג ןבָאה קלָאפ
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"עמיטש עשידִיי; ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא גנוג
 סָאד ךיוא יװ ,לעגוק ר"ד ןופ ףליהטימ רעד ןוא ןײטשדלָאג השמ ןופ
 ָאדישז, ךַארּפש רעשירַאגנוא רעד ןיא טַאלבנכָאװ עשיטסינָאיזיוװער
 ,ַאלעב ינערעס ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןוא ץיזַאב ןיא ,"ּפַאלּפעג
 גנוטייצ יד טָא .סורדָאטַאּפרַאק ןופ טָאטשטּפױה יד ,דָארָאהשזוא ןיא
 ידַאלַאשט ָאדישז; ןעמָאנ ןטימ ךוברָאי ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה
 ןעוועג זיא סָאװ ,החּפשמ רעד רַאפ ךוברָאי רעשידִיי .ה .ד ,"ךַאנַאמלַא
 רעייז סָאװ ,טעטש יד ןיא רעניוונייא עשידיי יד רַאפ טמיטשַאב
 .שירַאגנוא ןעוועג בור סָאד זיא ךַארּפש-סגנַאגמוא

 ןבָאה ,ןרהעמ ןוא עיכעשט ןיא ,קילבוּפער רעד ןופ ברעמ ןיא
 -גכָאװ ייווצ גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןוֿפ טרָאװ סָאד טײרּפשרַאּפ
 עקסווָאדישז, ןוא ,ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ?רעווטסבלעז, :רעטעלב
 .שיכעשט ןיא "יװַארּפז

 ןענעז עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא סעיצַאקילבוּפ עשיטסינויצ עטשרע יד
 "דוי גנוי, טַאלבנכָאװ-ייווצ יד .ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ןעוועג עלַא
 ןוא 1899 רָאי ןיא טרַאהנעבעל ּפיליפ ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 יד טָאה 1906 ןיא .טנגוי רעד רַאפ טמיטשַאב ןעוװעג רקיעב זיא
 ןַאגרָא ןלעיציפָא ריא ןבעגוצסיורַא ןביוהעגנָא גנוגעווַאב עשיטסינויצ
 רעטשרע רעד ןופ ףוס ןזיב ןרָאװעג טריגַאדער זיא סָאװ ,?רעווטסבלעז;
 ,ןַאמרעה ָאגוה ,ןַאמרעה ָאעל : ייז ןשיװצ ,עקיליוויירפ ךרוד המחלמ-טלעוו
 טשרע .לעגנע-רעגרעביט ילענ ןוא ןָאסלענצַאק דנומגיז ,שטלעוו טרעבָאר

 שמיוװָאקרַאמ ארזע

 ןרָאװעג טמיטשַאב רָאטקַאדער-טּפױה רעליבַאטס סלַא זיא 1918 ןיא
 זיב טַאלבנכָאװ ןופ שארב ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,שטלעוו סקילעפ

 עטצעל יד ןיא .1929 ץרעמ ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סע
 -עג רָאטקַאדער-ףליהעג זיא טַאלבנכָאװ םעד ןופ םויק םענופ ןרָאי
 .(לארשי ןופ טסניד-ןרעסיוא ןיא ,רואנ ירוא טנייה) ץיווטכיל סנַאה ןעוו

 עטמירַאב ןוא ןטנעדנַאּפסערָאק עטנכייצעגסיוא ןופ טפַאשנַאמ ַא
 ,דָארב סקַאמ יװ ,ןצַאשוצּפָא יז טרָא סָאד זיא ָאד טינ סָאװ ,רעביירש
 ןיא ןוא ,לאירבג-ןב .י ,ןָאסבקעי רָאטקיװ ,טפול ַאדרעג ,ןַאמגרעב ָאגוה
 ,טַאלבנכָאװ םעד ןיא טקיליײטַאב ךיז ןבָאה ,ןהכ סנַאה הפוקת רעסיוועג ַא
 רענייא ןרָאװעג זיא ןוא ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ
 רעטייווצ רעד ןיא .עּפָאריײא ןיא ןענַאגרָא עשיטסינויצ עטסקיטכיוו יד ןופ
 ןיא ,טליפעגסיוא "רעווטסבלעז, טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה
 ןסילש ןטימ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ללח םעד ,סָאמ רעסיוועג ַא
 רעשטייד רעשיטסירעלטיה רעד ךרוד ןילרעב ןיא "וַאשדנור עשידיי; יד
 ַא יװ דמעמ ןקיגנַארטשרע ןַא וצ ןעוועג הכוז טָאה יז ןוא ,גנוריגער
 םעדכָאנ ,ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא עּפָאריײא ןיא ןַאגרָא רעשיטסינויצ
 ןבָאה עכלעוו ,רעבַײרש עטנַאקַאב עקינייא ןעמונעגפיוא טָאה יז יװ
 טגעלפ עַיצקַאדער עבלעז יד ."וַאשדנור, ןיא טעברַא רעייז ןריולרַאפ
 .ךַאנַאמלַא רעשידייא ךוברָאי ןופ עבַאגסױא יד ןריסנַאניפ

 "רעווטסבלעז/ וצ עגַאלייב ַא יו ןענישרעד זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא
 רעטצלב? ןעמָאנ ןטימ עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא ָא"ציוו ןופ ןַאגרָא רעד ךיוא
 .רענייטש הנח ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא .,"וַארפ עשידוי יד ריפ

 רעשיכעשט רעד ןיא ךיוא ןַאגרָא ןשיטסינויצ ַא ןבעגסױרַא סָאד
 רעד ןופ םוקפיוא ןזיב ןטייקירעווש ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז טָאה ךַארּפש
 עבַאגסיױא ןייז ןיא שינעפרעדַאב יד םגה ,קילבוּפער רעשיקַאוָאלסָאכעשט
 גָארּפ ןיא זיא 1912 ןיא .טייצ רערעגנעל ַא טניז ןרָאװעג טליפעגּפָא זיא
 ,יכעשט ָארּפ יטסיל עקסווָאדישז, טַאלבנכָאװ-ייווצ ַא ןרָאװעג טעדנירגעג
 -יבָאמ רעד טימ ,רעטעּפש םישדח עכעלטע רעבָא ,?ָאקזעלס ַא ּווַארָאמ
 יד זיא ,יקצישוס .י ןוא לטנַאפ .ג ןרָאטקַאדער עריא ןופ עיצַאזיל
 זיא רעכלעװ ,רעגניז קיוודול ר"ד .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא עיצַאקילבוּפ
 רעשיטסיניצ רעטשרע ןעװעג ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ףוס םייב
 תמא ןַא סָאװ טָאה .טנעמַאלרַאּפ ןשיקַאװָאלסָאכעשט ןיא טַאטוּפעד
 ןשיטסינויצ ַא ןופ עבַאגסיוא יד ןעיײנַאב וצ המחלמ רעד תעב טריבורּפ
 טכורפ ןבעגעג ןבָאה ןעגנואימַאב ענייז רעבָא ,שיכעשט ןיא ןַאגרָא
 עיינ סָאד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה'ס ןעוו ,1918 לירּפַא ןיא טשרע
 זיא רָאטקַאדער רעטשרע ריא .?יװַארּפז עקסווָאדישז, טַאלבנכָאװ-ייווצ
 ןוא ןַאמדירפ קעש:טנַארפ ר"ד ךָאנרעד ןוא ןײטשדלַאװ לימע ןעוועג
 ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ 1919 רָאי ןיא זיא ןַאגרָא רעד .ןַאמשיילפ ווַאטסוג
 םיא טָאה 1929 ץרעמ ףוס זיב 1925 רָאי ןופ ןוא .,טַאלבנכָאװ ַא ןיא
 עיצַאּפוקָא רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .סעדנַאל קענעדז טריגַאדער
 רודגיבא טנייה ,רעטכיד רעשיכעשט ַא ,לשיפ רָאטקיװ טריגַאדער ןבָאה
 ןרָאא יד ןיא זיא רעכלעוו ןוא ,לארשי ןופ טסניד-ןרעסיוא ןיא ,ןגד
 ןופ רעבעגטַאר רעשיטילָאּפ ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ
 בור סָאד טלעטשעגוצ טָאה ,בגא ,ןגד 'ה) ןָאדנָאל ןיא קירַאסַאמ ןַאי



 עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא עסערּפ עשידיי יד

 טַאלבנכָאװ סָאד .(טכיזרעביא םעד טָא רַאפ טלַאהניא ןשיפַארגָאילביב ןופ
 רעד רעטנוא ,ןעיורפ רַאפ עגַאלײב ַא ןבעגעגסױרַא ליבַאטס ךיוא טָאה
 "יבכמ עגַאלײב ַא ךיוא יװ ,קַאלָאּפ ַאמריא יורפ ןופ עיצקַאדער
 .לירב .ב ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 רעד ךיוא ןעניישרעד ליבַאטס ןבױהעגנָא טָאה 1920 רָאי ןיא
 -ַאק יקסווָאדישז, ךַארּפש רעשיכעשט רעד ןיא ךוברָאי רעשיטסינויצ
 עשיטסינויצ ןופ דנַאברַאפ ןכרוד טשרעוצ ןבעגעגסױרַא ,?רַאדנעל
 -ישז, טַאלבנכָאװ םעד ךרוד ךָאנרעד ןוא "לצרה רָאדָאעט, ןטנעדוטס
 לימע ןעװעג ןענעז ךוברָאי ןופ ןרָאטקַאדער יד ."יװַארּפז עקסווָאד

 שטיװַאניבאר רַאקסָא ר"ד
 ןשיטסינַאיזיוװער םענופ רָאטקַאדער

 "טַאטשנעדוי רעד ,, טַאלבנכָאװ

 .סעדנַאל קענעדז ,לשיפ רָאטקיװ ,בילטָאג קעשיטנַארפ ר"ד ,ןײטשדלַאװ
 -1922 ןרָאי יד ןשיווצ ןבעגעגסיױרַא ךיוא טָאה דנַאברַאפ-ןטנעדוטס רעד
 .עשזעדַאלמ עקסווָאדישז יטסיל, טנגוי רַאפ טפירש-שדוח א 4
 רעשיכעשט רעד ןיא "טייהדניק; ןעמָאנ ןטימ רעדניק רַאפ טפירש-שדוח ַא
 רַאפ ךוברָאי ַא .גָארּפ ןיא לוש עשידיי יד ןבעגעגסיױרַא טָאה ךַארּפש
 -עב עקסווָאדישז, ןעמָאנ ןטימ .ךַארּפש רעשיכעשט רעד ןיא רעדניק
 ,רעדעפ דרַאכיר ר"ד ןבעגעגסיורַא ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טָאה ?יקדיס
 רעטייווצ רעד ךָאנ עיקַאװָאלסָאכעשט ןופ רעניבַאר-טּפיוה רענעזעוועג
 .(רעכיז ר"ד ברה ןופ טיוט ןכָאנ) המחלמ-טלעוו

 -ילבופ עשידיי יד ןרעוװ וצ טנָאמרעד יואר סרעדנוזַאב ןענעז סע
 -ָאכעשט ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענעז סָאװ ,ןטפירשטייצ ןוא סעיצַאק
 -עג יד ריפ טפירשטייצ , יװ ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ עיקַאווָאלס
 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,?ײקַאװָאלסָאכעשט רעד ןיא ןעדוי רעד עטכיש
 ןוא ,1938--1928 ןרָאי יד ןשיװצ ,דלָאג ָאגוה ר"ד ןופ עבַאגסיוא רעד
 ןופ רוקמ ןקיטכיו ןוא םענעטלעז ַא ךיז טימ טנייה רָאפ טלעטש
 ,דנַאל םעד טָא ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד רַאפ עיצַאטנעמוקָאד
 ןענישרעד זיא סָאװ ,"רעטעלב תירב-ינב ,/ טפירש-שדוח יד ךיוא יו

 ןענַאטשעג זיא ןוא רעגרעביט ךירדירפ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 סעיצַאקילבוּפ עקיטכיוו יד ןשיווצ ןופ .ָאווינ ןשירַארעטיל ןכיוה ַא ףיוא

 ןופ טפירש-שדוח יד ןכיירטשרעטנוא ןעמ ףרַאד תוליהק עשידיי יד ןופ
 עצבָא עקסנעשזָאבַאנ עקסווָאדישז קינטסעװע :גָארּפ ןיא הליהק רעד
 ר"ד ,ןַאמשיײלפ .ג ןעוועג ןענעז ןרָאטקַאדער עריא סָאװ ,"עקסשזַארּפ
 יד זיא טפירש-שדוח יד טָא .קַאלָאּפ ףסוי ןוא ןַאמדירפ קעשיטנַארּפ
 ךיוא ןעניישרעד וצ ךישממ זיא סָאװ ,עיצַאקילבוּפ עשידיי עקיצנייא
 .ךיז טייטשרַאפ ,טכַאמ רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא .,גָארּפ ןיא טנייה

 ןַא ןבעגעגסױרַא ךיוא ןבָאה עיװַארָאמ ןיא תוליהק עשידיי יד

 ןַאמיױנ והימרי רַאקפַא ר"ד
 -ײרּפשרַאפ רעד ןופ רָאטקַאדער

 -סקלַאפ עשידוי , טפירשנכָאװ רעט
 "גנוטייצ

 ,"טַאלבסטמַא דנוא גנוטייצ עדניימעג; ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח ענעגייא
 .דימשדלָאג דלָאּפָאעל ר"ד ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא סָאװ

 עכעלטנכעוו ןבעגעגסױרַא ךיוא ןבָאה ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ יד
 ,ןרהעמ ןופ טָאטש-טּפױה יד ,ןירב ןיא .ןעניטעלויב עכעלשדוח ןיא
 ,גנוגעוװַאב ?ןויצ-ילעופ, רעד ןופ טַאלבנכָאװ ַא ןענישרעד זיא
 שטייד ןיא "געוו עיונ רעד, ןעמָאנ ןטימ ,1922 רָאי ןיא קידנביױהנָא
 .םוַאב לרַאק ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,שיכעשט ןוא

 שטיװָאניבַאר רַאקסָא ר"ד טָאה ךרעב טייצ רעבלעז רעד וצ
 ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ שיטסינָאיזיװער ַא ןבעגוצסיױרַא ןביוהעגנָא
 תלכת, גנוגעוַאב יד .שיכעשט ןוא שטייד ןיא ,!טַאטשנעדוי רעד;
 רעשטייד רעד ןיא ןטפירש-שדוח ייווצ ןבעגעגסיורַא וליפא טָאה ?ןבל
 סנַאה ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"רעטעלבסעדנוב; :ךַארּפש
 .ל ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"גנוטייצ רעזדנוא, ןוא ץיווטכיל
 גנוטייצ טרָאּפס עשידיי ַא ןענישרעד ךיוא זיא גָארּפ ןיא .םוַאבסונ

 -רַאּפמוא ןַא .סקופ .א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"יבכמה רובגה;
 ןרָאװעג טעדנירגעג ןיוש זיא סָאװ .טַאלבנכָאװ שידיי שיאייט
 עקידרעטעּפש יד ןיא זיא ןוא לקיה סקַאמ ךרוד שטייד ןיא 1901 ןיא

 (ת 53



554 

 ,דלָאג ָאגוה ר"ד ןופ גנוריגַאדער ןוא ץיזַאב ןיא רעבירַא ןרָאי
 ןיא ןענישרעד זיא עכלעוו ,"עמיטשסקלָאפ עשידיי יד, ןעװעג זיא
 ַא ךיוא טַאלבנכָאװ םעד ייב ןענישרעד זיא ריא טימ ךיילגוצ .ןירב
 -געלַאקסקלָאפ רעשידיי רעטרירטסוליא סלקיה, ןעמָאנ ןטימ ךוברָאי
 ךיז הפוקת רעטמיטשַאב ַא ןופ ךשמ ןיא ןבָאה טַאלבנכָאװ ןיא .?רַאד
 -טנכעוו ַא ןבעגעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,ןטסינָאיזיװער יד טקילײטַאב

 .פָארּפ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ײטרַאּפ רעייז ןופ עגַאליײב עכעל
 טרעהעג ןבָאה טַאלבנכָאװ ןופ עיצקַאדער רעד וצ .לעגָאפ טסנרע
 לרַאק ,שטיװָאניבַאר רַאקסָא ר"ד ,םַאל ףסוי ר"ד :ערעדנַא ןשיוצ
 .א .א םוַאב

 סָאװ ,עיקַאװָאלס ןיא טַאלבנכָאװ עשידיי עטײרּפשרַאפ סָאד

 זיא סָאװ ןוא ןַאמיונ רַאקסָא ר"ד ךרוד ןרָאװעג טריגַאדער זיא

 ַאװָאלס ןיא עגַאלײב ַא טימ ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא ןענישרעד

 -עגסױרַא טָאה "יחרזמה; ."גנוטייצסקלָאפ עשידוי, ןעוועג זיא ,שיק
 -ער רעד רעטנוא ,יטַאלבנעילימַאפ סעשידוי, טַאלבנכָאװ ַא ןבעג
 "לארשי תדוגא, .שטייד ןיא ,סָארג דוד ןוא רעלימ .מ ןופ עיצקַאד

 -- גנוגעװַאב-ר'תיב יד ןוא ,"עסערּפ עשידוי; ןבעגעגסיױרַא טָאה

 ןענעז עלַא ייז .שטייד ןיא ,"יח-לת, ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ-ייװצ ַא

 טָאה "ריעצה רמושה; גנוגעװַאב יד .ַאװַאלסיטַארב ןיא ןענישרעד
 טפירש-שדוח ַא (עיקַאװָאלס לַארטנעצ) .ַאנילישז ןיא ןבעגעגסױרַא
 סָאד .תירבע ןוא שירַאגנוא ,שטייד ןיא "ריעצה רמושה, ןעמָאנ ןטימ
 רָאנ טינ טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב עשיטסינויצ עקיצנייא יד ןעוועג זיא
 ןכעלגעטיגָאט ןיא ךַארּפש עשיערבעה יד ןריפוצנייא טרעדָאפעג
 .טריזילַאער שיטקַארּפ גנורעדָאפ יד טָא ךיוא טָאה רָאנ ןבעל

 ,ַאדַארטס עקסיַאנוד יוװ ,עיקַאװָאלס ןופ טעטש ערעדנַא ןיא
 רעד, ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ שיסקָאדָאטרָא ןַא ןענישרעד זיא
 ןעװעג זיא רָאטקַאדער ןייז סָאװ ,שטייד ןיא ,"דלָארעה רעשידוי
 ןענישרעד זיא ,עיקַאװָאלס-ןופצ ,ווָאשערּפ ןיא .ןײטשדלָאג דלָאּפָאעל
 שטייד ןיא "ןעטכירכַאנ עשידוי; טַאלבנכָאװ עשיסקָאדָאטרָא סָאד
 ,עצישָאק טָאטש רעד ןיא .ןילק .ה ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 טַאלבנכָאװ ַא ןענישרעד זיא ,עיקַאװָאלס-חרזמ ןופ טָאטשטּפױה יד
 ָאדישז -- טרָאװ עשידיי סָאד , ןעמָאנ ןטימ שירַאגנוא ןוא שידיי ןיא
 -סױרַא ךיירנערע .ל .ח ברה טָאק ַאנַאמוה טָאטש רעד ןיא ןוא ,"ָאס
 ?'םייחה רצוא; טפירש-שדוח עזעיגילער ַא ןבעגעג

 שטיוװָאקרַאמ ארוש

 טזָאל סע סָאװ םעד ץָארט זַא ,ןרעװ טגָאזעג ףרַאד ףוס םוצ
 עיקַאװַאלסָאכעשט ןיא עסערּפ עשידיי יד זַא ,ןלעטשטסעפ טינ ךיז
 טשטנעבעג זיא טייקיטעט ןוא ןעגנוטכיר ,ןעגנוריטַאש עריא עלַא טימ
 לייו --- ָאווינ ןכעלטייהנייא ןוא ןכיילג ַא טימ ןײמעגלַא ןיא ןרָאװעג
 -וטקעלעטנַיא ןוא עטסטעדליבעג סָאד ןופ ןעניפעג ריא ןיא ןָאק ןעמ

 ןעמ ןָאק -- עטסוװיטימירּפ ןוא עטסלעיצניװָארּפ סָאד זיב עטסלע
 ןופ רעמערופסיוא יד ןשיװצ זַא ,טקַאפ םעד ןרירָאנגיא טינ ךָאד
 ףַאמגרעב יוװ ןטיײקכעלנעזרעּפ עסיורג ךיז ןעניפעג טלַאטשעג ריא
 רעיײז טַימ טכיוהַאב ןבָאה עכלעװ ,ערעדנַא ליפ ןוא דָארב ,רעבוב
 ןופ לייט ַא ןופ גנולקיװטנַא עצרוק יד טײקכעלנעזרעּפ ןוא טסייג
 ןופ ןרעװ טקורדנײאַאב טשינ טינ ןָאק ןעמ ןוא .עסערּפ רעד טָא
 ןופ עטכישעג םיקרּפ טימ טעװעקיּפעגנָא ןענעז סָאװ ,ןרעמונ יד
 -רַאפ תורוד עקידנעמוק יד וצ יײז ןבעגרעביא ןטימ ןוא ,ןבעל ןשידיי
 -לעוו ,גָארּפ ןיא סיטליא ףלָאדור ר"ד גָאט וצ טנייה וליפא ךיז טמענ
 גיוא ןכַאװ ןרעטנוא ,"קינטסעוו ןכעלשדוח םעד ךָאנ טריגַאדער רעכ
 יו ,עטמַאַאב עריא ןוא הליהק רעד רעביא הנוממ-סגנוריגער ןופ
 ןעמַאזוצ רעבָא ."ַאקנעשטָאר עקסווָאדישז, ךוברָאי ןשידיי םעד ךיוא
 זיא'ס סָאװ ,םעד ןופ "טַאװרעזער-טיוט ,, םעד זיולב ייז ןריטנעזערּפער
 -סָאמטַא רעגָארּפ יד ןוא םוטנדיי עשיקַאװָאלסָאכעשט סָאד ןעוועג לָאמַא
 .?הדוהיב עדונה, ןופ ןוא ל"רהמ ןוֿפ רעפ
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 ןש דוד

 רענײמעגלַא רעד ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה ןדיי יד

 .ךיירגינעק ןשירַאגנוא-ךיירטסע ןופ ןלַאפ ןזיב .עסערּפ רעשירַאגנוא

 עטצענערגַאבמוא יד טַאהעג ןעגנוטייצ ייווצ ןבָאה 1918 רָאי ןיא

 "געשעלנעידע,, טַאלבנכָאװ סָאד : ץוביק ןשידיי ןרעביא הטילש
 עטשרע יד ."גנוטייצ עשידוי ענײמעגלַא , גנוטיײצגָאט יד ןוא

 .ןעוועג םימי ךיראמ טשינ טָאה "ּפַאלּפַאנ ָאדישז,, גנוטייצ עשיטסינויצ

 עשיטסינויצ יד טַאהעג טָאה גלָאפרעד ןרעסערג ַא
 יטטלעק יוא, .יאטפ ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא טפירש-שדוח

 גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג ןרָאי ךשמב זיא

 1920 רָאי םעד טניז ןוא ,עינַאװליסנַארט ןיא
 ןענישרעד גנוטייצ יד זיא רָאי 22 .גנוטייצ-גָאט ַא יו ןענישרעד
 .ןַאטַארַאמ .א ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא גרובנעזיולק ןיא

 .טכַאמ רעשיראגנוא רעד ךרוד ןרָאװעג ןסָאלשעג גנוטייצ יד זיא 1940 ןיא
 .ביבא-לת ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא רעדיוו יז טָאה 1948 רַאי ןיא

 ןעמָאנ םעד טימ זַא ןלעטשטסעפ רימ ןפרַאד ביײהנָא ןופ דלַאּב
 טרעהעג ןבָאה סָאװ םיחטש עלַא יד רימ ןעניימ "ןרַאגנוא;
 ןטימ .המחלמ-טלעװ עטשרע יד ןקידנערַאפ ןזיב הנידמ רעד וצ
 עקיזָאד יד וצ ןענעז עיכרַאנָאמ רעגרובסבַאה רעד ןופ לַאפרעדנַאנופ
 טנעצָארּפ 71 ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא ,םיחטש טנשריעג ןבָאה סָאװ ,תונידמ
 -עקלעפַאב רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 58 טימ חטש ןשירַאגנוא ןופ
 יד ץוחמ ןבילברַאפ ןענעז טנעצָארּפ 51 :ןדיי יד ךייש סָאװ .גנור
 -םולש ןיא ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ ןענעז סָאװ ,ןצענערג עטריצודער
 ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןבָאה ייז ןופ טנזיוט 182 .ןָאנַאירט ןופ ךַאמּפָא
 רעשיכעשט רעטנוא רעבירַא ןענעז טנזױט 281 ,רעגריב עשינעמור
 3 ,עיװַאלסָאגוי וצ ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא ןענעז טנזיוט 43 ,טפַאשרעה
 .עילַאטיא ןיא טנזיוט ךרעב ןוא ןליױוּפ ןיא טנזיוט ,ךיירטסע וצ טנזיוט

 רעניווונייא עשידיי 472.255 ןבָאה 1920 רָאי ןופ גנולייצ רעד טיול
 215.560 --- יז ןופ ,ןרַאגנוא ןופ ןצענערג עטריצודער יד ןיא ןענופעג ךיז
 .טשעּפַאדוב טָאטשטּפױה רעד ןיא (טנעצָארּפ 45:5)

 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,ןעגנורעדנע עקידתודוסי יד ץָארט
 ,עירעּפמיא רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד ןופ לַאפרעדנַאנופ ןופ טַאטלוזער

 ןרַאגנוא ןיא עסערּפ עשידיי יד

 (1872--1811) ףעל דלַאּפָאעל

 "היננח-ןב,, ןופ רָאטקַאדער
 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רענָאיּפ

 ןרַאגנוא ןיא

 טייקנדנובעגוצ יד .טנעמיטנעס ןשירַאגנוא רעייז טיהעגּפָא ןדיי יד ןבָאה
 ,ןעמַאר עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג לכ-םדוק זיא
 ןשיוװצ גנולייטרעדנַאנופ יד זיא ערעייז ןכייצ-ןעק רעטסטלוב רעד סָאװ
 ןימלע-תיב ןקידתופתושב ַא ףיוא וליפא סָאװ ,ןגָאלָאענ ןוא ןסקָאדָאטרָא
 -טלצרָאװרַאפ יד --- ןמיס רעטייווצ רעד .ןפערט ךיז טנעקעג טינ יז ןבָאה
 יד ךָאנ ןרָאי לבוי ַא .רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשירַאגנוא רעד ןיא טייק
 ןַא ץלַא ךָאנ ןדיי יד ןענעז (! האוש רעד ךָאנ ךיוא) ןעגנורעדנע עשיטילָאּפ
 סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןופ סעיצקַאדער יד ןיא רָאטקַאפ רעקיסַאלקטשרע
 עינַאװליסנַארט ,עיקַאוװָאלס ןיא ךַארּפש רעשירַאגנוא רעד ןיא ןעניישרעד
 ןוא רעטַאעט ,ןלוש עשירַאגנוא יד ןיא ךיוא יוװ ,עיװַאלסָאגוי ןוא
 .רוטַארעטיל

 עשירַאגנוא יד טָא סָאװ ,טקַאפ רעד רעדנּוװ ןייק סױרַא טינ טפור סע
 -הילע עסיורג יד טימ .לארשי תנידמ ןיא קיטנעק ךיוא זיא טרַאנגײא
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 ךעלסילשסיוא םיבשומ-סטעברַא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סעילַאװכ
 ,הירגנוה ילוע תודחאתה יװ ,ןדנַאברַאפ עשירַאגנוא ,"הירגנוה יאצוי, ןופ
 ,לצרה-ינב דנַאברַאפ ,עשזָאל תירב-ינב רעד ןופ ןעָארויב עשירַאגנוא
 עשירַאגנוא יד ,רפוס-םתח ןופ .נ .א ןזיירק יד ,"האיבכמ, עיצַאזינַאגרָא יד
 טשיװעגּפָא ןענעז ןצענערג יד .א .א ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד ייב ןזיירק
 ןעמ טדײשרעטנוא ןלַאפ בור סָאד ןיא זַא ,טייוו יױזַא ףיוא ןרָאװעג
 ללכ רעקיזָאד רעד .דיי ןשיקַאװָאלס רעדָא ןשינַאװליסנַארט ןשיװצ טינ
 .תוצופת יד ןיא ןבעל סָאװ ,ןרַאגנוא יד יבגל קיטליג ךיוא זיא

 ןענעז םיחטש יד טָא ןופ ןדיי יד :טרּפ רעקיטכיוו ַא ךָאנ ןוא
 עקידנרידיצעד רעייז ןוא ץיוושיוא ןייק האוש רעד תעב ןרָאװעג טריפעג
 .ןרעגַאל-טיױט יד ןיא ןעמוקעגמוא זיא (טנזיוט 600 ךרעב) טייהרעמ
 טרעהעג טייצ רענעי וצ ןבָאה סָאװ ,עינַאװליסנַארט-םורד ןופ ןדיי יד רָאנ
 ךיוא ןענעז סע .לרוג םעד טָא ןופ ןרָאװעג לוצינ ןענעז ,עינעמור וצ
 ָאטעג ןיא ןדיי טנזיוט 120 ךרעב הטילּפה-תיראש ַא יװ ןבילברַאפ
 רעטריּפוקָא רעצנַאג רעד ןיא ָאטעג עקיצנייא יד ,בגא ,טשעּפַאדוב
 לָאצ יד .ןרידיווקיל וצ ןזיוװַאב טינ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,עּפָארײא
 :קידנגלָאפ גָאט וצ טנייה ּפָא ןעמ טצַאש ,שירַאגנוא ןדער סָאװ ,ןדיי
 ןרַאפ ןרַאגנוא ןופ םיחטש יד ןיא ,טנזיוט 200 ךרעב לארשי תנידמ ןיא
 טנזיױט 100 עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד ןופ לַאפרעדנַאנופ
 טנזױט 250 ךרעב ןוא (טשעּפַאדוב ןיא טנזיוט 60 ךרעב םעד ןופ)
 .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא טײרּפשעגרעדנַאנופ

 -טייצ עקידנגלָאפ יד גָאט וצ טנייה סױרַא ןביג ןדיי עשירַאגנוא יד
 גנוטייצנכָאװ ַא ,גנוטייצ עכעלגעט ַא -- לארשי תנידמ ןיא :ןטפירש
 -ייוצ ַא טניישרעד ןרַָאגנוא ןיא .ןטפירשטייצ עשידָאירעּפ ייווצ ןוא
 .דנַאברַאפ-תוליהק ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא רעד יו טניד סָאװ ,גנוטיײצנכָאװ
 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןטפירשטייצ ףניפ ןעניישרעד םעד ץוח
 .דנַאלגנע ןוא ליזַארב ,עניטנעגרַא ,עדַאנַאק

 ןכייצ ןרעטנוא ןעמוקעגפיוא זיא ןרַאגנוא ןיא עסערּפ עשידיי יד
 .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רע-40 יד ןיא זיורבפיוא ןשימָאנָאקע ןופ
 -תישארב יד טָא .החלצה וצ ןעוועג הכוז טינ ןבָאה ןווּורּפ עטשרע יד
 רעד זיא ללכ-ךרדב :לרוג ןקידתופתושב ַא טַאהעג ןבָאה ןעגנוטייצ
 טיג לַאפ ןטסעב ןיא .רעטצעל רעד ןעװעג ךיוא רעמונ רעטשרע
 ןבילוצ -- רעטעּפש טייצ עצרוק ַא ןוא ןרעמונ עכעלטע סױרַא ןעמ
 טלעטש -- גנוריסערעטניארַאפ ןיא לגנַאמ ןוא ןעלטימ ןיא לגנַאמ
 זיב ייברַאפ זיא רָאי 40 ןופ הפוקת ַא .ןעניישרעד ריא גנוטייצ יד ּפָא
 "געשעלנעידע, גנוטייצנכָאװ עטשרע יד ןענישרעד ךעלדנע זיא סע
 -רעטסיוא רעד טָא רַאפ .ישטלָאבַאס ַאשקימ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 עשיטָאירטַאּפ ַא רימ ןעניפעג טייקיטליגכיילג ןופ גנוניישרעד רעשיל
 רענַאיצנעװ שָאיַאל ר"ד ןופ ךוב ןיא גנורעפטנערַאפ ןוא גנורעלקפיוא
 ןיא בר ַא ,רבחמ רעד .(1922) "ןדיי עשירַאגנוא יד ןופ עטכישעג יד,
 רעד ןיא רַאנימעס-םינבר ןיא רערעל ןוא טשעּפ-יינ ןופ הליהק רעד
 ראי סָאד טניז.., :ןרעדנַא ןשיוװצ טביירש ,טָאטשטּפױה רעשירַאגנוא
 ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז (.ש .ד -- עיצַאּפיצנַאמע רעד ןופ רָאי סָאד) 7

 יז רעבָא ,עסערּפ רעזעיגילער-עדניימעג רעד ןופ חטש ןפיוא ןווּורּפ ליפ
 ןשירַאגנוא ןיא ןעלצרָאװ ערעפיט ןזָאל וצ ןעװעג חילצמ טינ ןבָאה
 -ערב ַאזַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא רוביצ רעשידיי רעד .םוטנדיי
 -עיצַאגערגנָאק ןדעי ןופ רעכעה ןבייהוצפיוא ךיז הקושת רעקידנענ
 ןשירַאגנוא םעד רָאנ תסנכה-תיב ןופ טנעוו יד ץוחמ ןעניד ןוא ,סערעטניא
 טימ טינ טריסערעטניא טינ ךיז טָאה רע זַא ,קנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ
 גנודליב ןופ םינינע טימ טינ ,ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשנסיוװ-זעיגילער
 ןטימ ןדנוברַאפ ןענעז סָאװ ,םינינע עכעלטפַאשלעזעג יד טימ טינ ןוא
 .(365 .ז) ."ןבעל-הליהק

 ַא ןריגַאדער טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,די רעטשרע רעד
 ןיא טָאה רעכלעוו ,ןיילק ןַאמרעה ןעוועג זיא ,ןרַאגנוא ןיא גנוטייצ
 ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא גנוטייצ עשידיי ַא ןבעגעגסיורַא 1842 רָאי
 ריא טלעטשעגּפָא גנוטייצ יד טָאה ןרעמונ עכעלטע ךָאנ ."רַאגנוא רעד;
 טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,עלַא ןופ גנוניימ רעד טיול רעבָא .ןעניישרעד
 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רענָאיּפ סלַא טרעוװ ,השרּפ יד טָא ןשרָאפ
 רעכלעוו ,ןידעגעס ןופ בר רעד ,ףעל דלָאּפָאעל ןטלַאהעג ןרַאגנוא ןיא
 "ַאגָאגַאנישז רַאידַאמ- םעד 184/ רָאי ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה
 -רַאפ וצ ענובירט ַַאא -- ךַארּפש רעשירַאגנוא רעד ןיא
 טײקשילַארָאמ עטרעטיילעג ,ןטרעוװ-עיגילער עטרעלקעגפיוא ןטײרּפש
 רעמונ רעקיצנײא רעד ."ןדיי יד ןשיװצ םזיטָאירטַאּפ ןסייה ןוא
 טײײצ רענעי וצ זיא ףעל ּוװ/ ַאּפַאּפ טָאטש רעד ןיא ןענישרעד זיא
 -טייל ַא ןיא רָאפ טגייל רָאטקַאדער רעד .(הליהק רעד ןופ בר ןעװעג
 רעטסומ סלַא ןוא) שירַאגנוא ףיוא ך"נת םעד ןצעזוצרעביא לקיטרַא
 זיא סָאװ ,ַאלּפ ַא -- (לאוי רפס ןופ טינשּפָא ןַא רע טכעלטנפערַאפ
 רעטשרע רעד ןעוו ,רעטעּפש רָאי 60 ןרָאװעג טריזילַאער קידנעטשלופ
 ,ט"ימיא ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא זיא שירַאגנוא ןיא ך"נת ןופ דנַאב
 .רוטַארעטיל רַאפ טפַאשלעזעג עשירַאגנוא-שידיי יד

 רעד ןופ רעגיילטנורג ןוא רענָאיּפ רעד --- ףעל דלָאּפָאעל זיא רעוו
 ,ןטפַאשנסיוו עשידיי ןופ רעשרָאפ ןוא בר ַא ? ןרַאגנוא ןיא עסערּפ רעשידיי
 עטסטלוב יד ןופ ןוא גנוטכיר רעלַארעביל רעד ןופ רעדנירג יד ןופ
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא ןטלַאטשעג
 -- םידומיל ענייז ןקידנערַאפ ןכָאנ ןוא (עיוװַארָאמ) ַארָאהָאנרַאשט ןיא 1
 ןיו ןופ ןטעטיסרעווינוא יד ןיא ךָאנרעד ןוא תובישי יד ןיא טשרעוצ
 בר סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא 1841 רָאי ןיא רע זיא --- טשעּפַאדוב ןוא
 רע טָאה טרָאד ןוא -- ַאּפַאּפ ןיא בר רע זיא 1846 ןופ .ַאשזינַאקידַאנ ןופ
 1948 ןיא .גנוטייצ עטנָאמרעדנבױא יד 1847 רָאי ןיא ןבעגעגסורַא
 דנַאטשפיוא ןשירַאגנוא ןופ רעציטשרעטנוא יד ןשיװצ ןעוועג ףעל זיא
 רע זיא ןרָאװעג טקירדרעטנוא זיא דנַאטשפיוא רעד יוװ םעדכָאנ ןוא
 ןרָאװעג טײרּפַאב זיא רע ןענַאװ ןופ ,הסיפת ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגנײרַא
 -טּפיוה סלַא ןרָאװעג טלייועגסיוא רע זיא רעטעּפש רַאי ַא .1849 ףוס

 .(ןידעגעס) דעגעס ןיא הליהק רעד ןופ בר

 גנוקיטכערַאבכײלג רַאפ רעפמעק-טּפיױה יד ןופ ןעװעג זיא ףעל

 לבקמ ןלָאז ןדיי יד זַא ,טרעדָאפעג טָאה רע ןוא ,ןדיי עשירַאגנוא יד ןופ
 ןעגנַאלרַאפ יד ךיוא -- ןטכילפ עכעלרעגריב יד וצ בָאגוצ ןיא -- ןייז



 ןרַאגנוא ןיא עסערפ עשידיײ יד

 וצ ןעמונעגנָא זיא סע .טפַאשלעזעג רעשירַאגנוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ

 רעד) רפוס השמ ברה םוצ ךורּפשרעדיװ ןשירַאלָאּפ םעד םיא ןיא ןעז
 ןרָאי עלַא טָאה רעכלעוו ,גרובשערּפ ןופ בר רעד ,(רפוס ם"תח לעב
 ןשטנעמ ייווצ יד טָא ןופ העּפשה יד .ןצנעדנעט יד טָא ןגעק טפמעקעג
 :האוש רעד ןופ געט יד זיב םוטנדיי עשירַאגנוא סָאד טיײלגַאב טָאה
 רפוס השמ 'ר ןוא ןגָאלָאענ יד רַאפ רעזייווגעוו רעד יוװ ,ףעל דלָאּפָאעל
 .םוטנדיי ןזעיגילעד ןופ תוכלה קסוּפ רעד יװ

 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ טכיזרעביא ןַא קידנבעג
 םעד רעטרעװ עקינייא ןעמדיו וצ טכילפ רעזדנוא זיא ןרַאגנוא ןיא
 טָאה "סוחיי; רעד יװ םעדכָאנ ,טבש םעד טָא ןופ םיוב ןשיגָאלַאענעג
 טָאה ןוא םוטנדיי ןשירַאגנוא ןופ געֹוו ןשירָאטסיה םעד טמיטשַאב
 .עסערּפ ןייז ףיוא םתוח ןטלוב ַא טגיילעג

 .תודוסי ענעדיישרַאפ ייווצ ןופ טײטשַאב םוטנדיי עשירַאגנוא סָאד
 עשיאעּפָאריײא-ברעמ ןוא ,טייז ןייא ןופ --- ןדיי עשיאעּפָאריײא-חרזמ ןופ
 טרעדנוהרָאי ןט-18 ןטימ ןופ קידנביױהנָא .טייז רעטייווצ רעד ןופ -- ןדיי
 ןטנַארגימע עשידיי ןופ ןעמָארטש ייווצ ןסָאלפעג ןרַאגנוא ןייק ןענעז
 יד .חרזמ ןופ עיצילַאג ךרוד ןוא ,ברעמ ןופ (עיװַארָאמ) ןערהעמ ךרוד
 ןיא ןענופעג טָאה ,1735 ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,גנולייצ
 רעד ןופ טנעצָארּפ רעבלַאה ַא יװ רעקינייו ,ןדיי 12.157 ןרַאגנוא
 -עג לָאצ יד זיא רעטעּפש רָאי טרעדנוה .גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא
 יד ןוא ,(גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 1.9) 205.631 זיב ןגיטש
 ןיא ןדיי 932.187 ןגעוו ןלייצרעד 1910 רָאי ןופ ןרעפיצ עלעיציפָא
 .גנורעקלעפַאב רענײמעגלַא רעד ןופ טנעצָארּפ 4.5 זיא סָאד סָאװ ,ןרַאגנוא

 ןערהעמ ךרוד ןעגנורדעגניײרַא זיא גנוקיטעּפשרַאפ רעסיוועג ַא טימ
 ןגעקַאד ,ןָאסלעדנעמ השמ ןופ הלכשה רענילרעב יד ןרַאגנוא ןייק
 יד טײרּפשרַאפ ךיז עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןופ ןדיי יד קנַאדַא טָאה
 טינ לָאמניײק ךיז ןבָאה ןעמָארטש ייווצ יד טָא .גנוגעווַאב עשידיסח
 ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא ןרָאװעג רָאלק זיא טקַאפ רעד טָא .טקינייארַאפ
 ןעגנַאגרעד זיא גנוריגער עשירַאגנוא יד ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ
 זיא םעד ןופ טַאטלוזער ןיא ןוא ,רסיק ןשיכיירטסע ןטימ םכסה ַא וצ
 ןופ גינעק רעד יװ ןרָאװעג טניורקעג רעטשרע רעד ףעזָאי-ץנַארפ
 .עיכרַאנָאמ עשירַאגנוא-ךיירטסע ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןוא ןרַאגנוא
 ףיוא טייקידנעטשבלעז טכיירגרעד ןרַאגנוא טָאה םכסה ןופ ךמס ןפיוא
 ןריזינַאגרָא וצ ךיוא ןסָאלשַאב טָאה גנוריגער יד ןוא ןטיבעג עקינייא
 עשידיי עריא ןופ ןבעל עלערוטלוק ןוא עשירעיצרעד ,עזעיגילער סָאד
 ןופ טלַאטשעג עקיטסייג יד ןייז טעװ יװ :ןעוועג זיא עגַארפ יד .רעגריב
 חסונ הלכשה רעדָא עיסקָאדָאטרָא עלענָאיצידַארט --- םוטנדיי ןשירַאגנוא
 ? ןערהעמ

 וופ רעייטשרָאפ יד ךיז וצ ןפורעג 1868 ןיא טָאה גנוריגער יד
 ןכלעוו ףיוא געוו ןגעוו ןרידיצעד ןלָאז ןיילַא ייז ידכ ,םוטנדיי ןשירַאגנוא
 םוטנדיי ןלענָאיצידַארט ןופ םיגיהנמ יד יװ םעדכָאנ .ןייג ןלעוװ ייז
 רעד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה גנוריגער יד זַא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה
 זיירּפ ןרַאפ וליפא) ייז ידכ ,ץלַא טוט ןוא ןרָאטַאמרָאפער יד ןופ טייז

 ,טייהרעמ רעלעמרָאפ ַא וצ ןייז הכוז ןלָאז (ןעגנושלעפ ןוא קורד ַא ןופ
 עריא ףױא םרח ַא טרעלקרעד ןוא גנוטַארַאב יד ןזָאלרַאפ ייז ןבָאה

 .ןסולשַאב ןוא ןעגנולדנַאהרַאפ

 ןרַאגנוא ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד זַא ,ךעלריטַאנ זיא סע
 רעגָאזטרָאװ יד .הלכשה רעד ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןרָאװעג ןריובעג זיא
 טגָאז סָאװ ,ּפיצנירּפ םייב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה םוטנדיי ןזעיגילער ןופ
 ,חוכ םעד טקעלּפטנַא יז ןבָאה רעטעּפש ליפ ."הרותה ןמ רוסא שדח;
 ייז ןבָאה הפוקת םוש ןייק ןיא רעבָא ,עסערּפ רעד ןיא טקעטש סָאװ
 טָאה סָאד יװ ,גנוטייצ רעד תובישח ןוא טרעוו ַאזַא ןבירשעגוצ טינ
 רעמ טָאה יניס-רה ןופ דמעמ רעד .םוטנדיי עכעלטלעוו סָאד ןָאטעג
 רעטוג ַא יו םעלבָארּפ ןסיוועג ַא וצ גנַאגוצ רעייז ףיוא ןעוועג עיּפשמ
 .גנוטייצ ןיא לקיטרַא-טייל

 עכעלטע טָאה ןרַאגנוא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד
 ןלעטשפיונוצ טריבורּפ 1886 רָאי ןיא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד .תורוקמ
 .רַאװַאשָאּפַאק ןופ בר רעד .גָאצרעה .מ ןעוועג זיא ,עיפַארגָאילביב יד
 טכעלטנפערַאפ ,טשעּפַאדוב ןיא בר ַא ,ןַאמסָארג .ז ר"ד טָאה 1911 ןיא
 רעד ןופ ןעניישרעד ןופ גָאטרָאי ןט-25 םוצ ,רעמונ ןקידבוט-םוי ןיא
 58 םורַא טמענ סָאװ ,המישר עשיגָאלָאנָארכ ַא ,"געשעלנעידע, גנוטייצ
 ןיא רַאנימעס-םינבר ןופ רָאטקעריד רעד ,רעבייש ר"ד .ןעגנוטייצ
 -ביב רַאפ טפירש-רָאילטרעפ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ,טשעּפַאדוב
 ,רפס תירק) םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא ןשיערבעה ןופ עיפַארגָאיל
 טמענ סָאװ ,1954 רָאי ןרַאפ המישר עקיטליגטצעל ַא (ז"ישת לולא
 ןוא ךַארּפש רעשירַאגנוא רעד ןיא ןטפירשטייצ עשידיי 209 םורַא
 ,הדומ זיא רעבייש ר"ד ךיוא .שידיי ןוא תירבע ןיא ןטפירשטייצ 9

 טָאה רע לייוו ,"תומילש ריא ךייש סָאװ קידלגנַאמ זיא, המישר ןייז זַא

 -ַאקילבוּפ עשידיי יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז טייקכעלגעמ יד טַאהעג טינ

 ןרָאװעג טקורדעג ןענעז סָאװ ,ךַארּפש רעשירַאגנוא רעד ןיא סעיצ

 יד םורַא טינ ךיא טמענ המישר ןייז .1944 זיב עיװַאלסָאגוי ןיא
 עיװַאלסָאגוי ,עינעמור ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןטפירשטייצ עשידיי
 ןקידנערַאפ ןכָאנ ךַארּפש רעשירַאגנוא רעד ןיא עיקַאװָאלסָאכעשט ןוא
 .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד

 דנַאטשפױא םעד ןקירדרעטנוא ןכָאנ קילדנעצרָאי ןטשרע ןיא
 .גנוטייצ עשידיי ַא ןבעגוצסיורַא ווּורּפ ןייק טכַאמעג טינ רענייק טָאה
 -- 1858 רָאי ןיא טשרע ןרָאװעג טכַאמעג זיא טירש רעטשרע ועד
 ןעמָאנ ןרעטנוא .ףעל דלָאּפָאעל ןעוועג רעדיוו זיא רָאטַאיציניא רעד ןוא
 רַאפ טפירש-שדוח; ַא דעגעס טָאטש רעד ןיא סױרַא רע טיג "היננח ןב.
 ןגיוא יד רַאפ לייװ ,ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא "עיגָאלָאעט רעשידיי
 רע טָאה טייז ןייא ןופ :ןליצ ייווצ ןענַאטשעג ןענעז רָאטקַאדער ןופ
 רעד ןופ רעגנעהנָא יד טימ גנודניברַאפ ַא ןפַאש וצ טבערטשעג
 ,שטייד ןעוועג זיא ךַארּפש רעייז סָאװ ,ברעמ ןיא גנומערטש רעלַארעביל
 רַאפ ענובירט ַא ןפַאש טלָאװעג רע טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא

 (ת
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 הפוקת רענעי ןיא זיא ךַארּפש עלעיציפָא ריא סָאװ ,לארשי תמכח
 .שטייד ןעוועג

 הילצמ טָאה ףעל .דנַאנַאכָאנ רָאי ןיינ ןענישרעד זיא "היננח-ןב;
 רעביירש עטסעב יד טפירש-שדוח ןייז םורַא ןרירטנעצנָאק וצ ןעוועג
 טלדנַאהַאב ןבָאה עכלעוו ,דנַאלסױא ןוא דנַאל ןופ רעלטפַאשנסיװ ןוא
 ןענעז סָאװ ,טפַאשנסיװ ןוא קיטילָאּפ ,טפַאשלעזעג ןופ ןעמעלבָארּפ עלַא
 עגַארּפ רעד עגונ זיא סָאװ ץלַא רקיעב ןוא ,םוטנדיי ןטימ ןדנוברַאפ
 גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ןטלַאהעג טרעוװ "היננח-ןב; .עיצַאּפיצנַאמע ןופ
 עלערוטלוק יד ןופ טיבעג ןפיוא טנעמוקָאד רעטסקיטכיו רעד יװ
 .םוטנדיי ןשירַאגנוא ןופ ןעגנובערטש

 ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רע-60 יד ןיא
 עשירעלדנעטשפיוא יד יּפלכ ךיירטסע ןופ גנולעטש רעד ןיא גנורעדנע
 ַא טפַאשעגּפָא טכַאמ יד טָאה ןליוו ןטוג ןופ ןכייצ ןרעטנוא .ןרַאגנוא
 סע .עיצַאּפוקָא רעד תעב ןרָאװעג טריפעגנייא ןענעז סָאװ ,תוריזג ייר
 טביולרעד זיא'ס ןוא גנוניימ ַא ןגָאװצסױרַא ןעוועג טביולרעד זיא
 עשיטילָאּפ יד ןופ טַאטלוזער ןיא .גנוטייצ ַא ןבעגוצסיױרַא ןעוועג
 -ַאבכיילג ןופ עגַארפ רעד םורַא חוכיוו רעד טיינַאב טרעוו ןעגנורעדנע
 .םעד טימ ןדנוברַאפ זיא'ס סָאװ ץלַא ןוא ןדיי יד רַאפ גנוקיטכער
 ןַא טימ -- "למרכ; גנוטייצ יד טשעּפַאדוב ןיא טניישרעד 1860 רָאי ןיא
 רעטעּפש םישדח עכעלטע ןוא -- "גנוטייצנעדוי ענײמעגלַא; ּפָאק-רעטנוא
 רַאידַאמ, ךַארּפש רעשירַאגנוא רעד ןיא גנוטייצנכָאװ יד טניישרעד
 ַאטילעַארזיא, טַאלבנכָאװ סָאד ךיוא טניישרעד 1864 רָאי ןיא ."ַאטילעַארזיא
 .גנומערטש עיינ יד ןריטנעזערּפער עלַא יז .(ןַאגרָא רעשידיי) *ינלַאזַאק
 ןטימ ןצונַאב וצ ךיז ךישממ םוטנדיי עזעיגילער סָאד זיא ןגעקַאד
 טרעוװ סָאװ ,"ארוק לוק; ןטימ ,ךעלמענ ,לטימ-סגנודניברַאפ ןטלַא
 .תסנכה-תיב רעדָא שרדמה-תיב ןופ טנעװ יד ףיוא טּפעלקעגפיוא

 עזעיגילער ןוא עלַארעביל יד ןשיוװצ ףמַאק רעד טגָארט ןרַאגנוא ןיא
 גנורעדָאפ רעד ןיא .טירָאלָאק ןלַאקָאל ַא ןופ ,רעטקַארַאכ ןרעדנוזַאב ַא
 ןענופעג םצעב ךיז טָאה גנוקיטכערַאבכיײלג רַאפ ןלַארעביל יד ןופ
 ךרעב טגָאז גַאלשרָאפ רעד טָא ."עיצקַאזנַארט-ןטעקַאּפ; ַא ןופ גַאלשרָאפ ַא
 רעירפ ,עיצַאּפוקֶא רעד ןופ ןרָאװעג דימ ןענעז רעכיירטסע יד :ױזַא
 טעװ טנעמָאמ םעד ןופ .םולש ךייא טימ ןכַאמ ייז ןלעװו רעטעּפש רעדָא
 -רעטיירבעגסיוא רעד ןיא רעשרעה עכעלסילשסיוא יד ןייז ,ןרַאגנוא ,ריא
 הפוקת ַא ,הפוקת רעיײנ ַא ןופ לעװש ןפיוא ןעייטש רימ .הנידמ רעט
 ןעגנודניברַאפ ןבָאה ןוא שטייד ןענעק ,ןדיי ,רימ .גנולקיװטנַא רעקיזיר ןופ
 יאדכ ךייא זיא םימעט עשיטקַארּפ סיואכרוד בילוצ ךיוא .טלעוו רעד ףיוא
 ,בגא .טייקיטעט ןופ ןוא גנוגעוװַאב ןופ טייהיירפ ,טייהכיילג ןלייטרעד וצ
 עטרעלקעגפיוא יד ןופ החּפשמ רעד ןיא ןיירַא ךייא טריפ טקַא ַאזַא
 ןעײרפַאב עכלעוו ,טלעװ רעקידברעמ רעד ןופ רעקלעפ יד ,רעקלעפ
 ."רעטלַאלטימ ןופ ןטייק יד ןופ ןוא ןלייטרוארָאפ ןופ ךיז

 רעטייווצ רעד ףיוא .עבטמ רעד ןופ טייז ןייא זיולב ןעוועג זיא סָאד
 טעו טכַאמ יד ןעוו טנעמָאמ ןיא , : קידנגלָאפ ןבירשעגנָא ןעוועג זיא טייז
 .ןעמעלבָארּפ ערעווש רַאפ ןייטש ריא טעװ ,טנעה ערעייא ןיא ןײגרעבירַא
 ענעדיישרַאפ ןופ ןסַאמ עקינָאילימ ,סטוג ַא תמא ןַא סָאװ זיא דנַאל סָאד

 ןש דוד

 סָאד ,ריא טנעז טקעּפסַא ןוויטַאטיטנַאװק ןופ .ָאד ןעניווװ ןטעטילַאנָאיצַאנ
 טָאה זדנוא ןָא .קיגָאװכיײלג --- ןטייהרעדנימ יד ןוא קלָאפ עשירַאגנוא
 -נימ יד ןעלדנַאװרַאפ ןרַיבורּפ רעכיז טעװ ריא ...טייהרעמ ןייק טינ ריא
 עשירַאגנוא יז רַאפ ןעיוב ,?ןריזירַאגנוא; יז ,רעגריב עיירט ןיא ןטייהרעד
 ןָאט סָאד ריא טעוװ ױזַא יו .ךַארּפש עשירַאגנוא יד ןענעגייאוצ יז ,ןלוש
 רעפרעד רעטנזיױט :טעז ןוא ןגיוא ערעייא ףיוא טבייה ?זדנוא ןָא
 לָאמניײק טרָאד ךָאנ טָאה סופ רעשירַאגנוא ןַא ּוװ דנַאל ןיא ןַארַאפ ןענעז
 רעד זיא דיי רעד .ייז ןיא שימייה ןענעז רימ רעבָא ,ןפָארטעג טינ
 .ןיירַא טגנערב ןוא סױרַא טריפ סָאװ ,רחוס רעד ןוא רעמיטנגייא-קנעש
 ןטימ ,רערעל ןטימ ןוא חלג ןטימ ןעגנואיצַאב עטוג ןָא טלַאה רע
 ַא זיא קנעש ןייז .עירעמרַאדנַאשז רעד טימ ןוא ףרָאד ןופ רַאטערקעס
 -ַאטסירק טרָאד ןוא םינינע עשיפרָאד יד טריטוקסיד ןרעוו סע ּוװ ,בולק
 טנעמַאלרַאּפ םוצ ןלַאװ יד וליפא .גנוניימ עכעלטנפע יד סיוא ךיז טריזיל
 ןייק ןעמוקַאב טינ טעװ ריא בוא ,ןלעטשנדירפוצ טינ ךייא ןלעוװ
 .."ןדיי יד דצמ ףליה עוויטקַא

 :גנוזייל עשיטקַארּפ ַא ןעמונעגמורַא ךיוא טָאה גַאלשרָאפ רעד
 רעכעלטנזעוו ַא ןַארַאפ זיא --- ןדיי ,זדנוא עגונ זיא סָאװ ןוא..,

 רעד ףיוא .ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןוא זדנוא ןשיװצ דיישרעטנוא
 טכַײל רעייז זיא סע .רעדירב ערעייז ןציז ץענערג ןופ טייז רעטייווצ
 ןענעז רוטַאנ םצע רעייז ןופ .קנופ ןלַאנָאיצַאנ םעד ייז ייב ןדניצוצנָא
 ָאקַאמ טָאטש רעד ןופ ?רימ ןגעקַאד .םזיטנעדיריא וצ טגיונעג ייז
 עטלַארוא ןבָאה רַימ ,קיטכיר ..געוו רעטייו ַא זיא םילשורי זיב
 "ךורע ןחלוש; ןטימ טלוק ןזעיגילער ןלעיצעּפס ַא ,ןצעזעג עזעיגילער
 רעבָא ,ןויצ וצ טפַאשקנעב ןוא ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןיא תוליפת
 עטפיטרַאפ ַא .עיזיוער עכעלטנירג ַא ןריפוצכרוד טיירג ןענעז רימ
 וצ טיירג רימ ןענעז גנוקיטכערַאבכײלג ןופ זיירּפ ןרַאפ .עיזיווער
 ןרַאידַאמ .ןבעל-ןוא-בייל טימ ןטָאירטַאּפ ,ךַאז רעדעי וצ ןרַאידַאמ ןייז
 ערעדנַא ןופ ןרַאידַאמ ןופ רעטסומ ןטיול ,?עיסעפנָאק; רעשידיי ןופ
 ַא ףיוא ןלעוװ רימ .א.א רערַאטינוא ,ןטנַאטסעטָארּפ ,ןלױטַאק : סנביולג
 ןרעדנע ןלעװ רימ ,םעטסיס-סגנודליב רעזדנוא ןרעדנע ןפוא ןכעלטנירג
 ןייז ןלעװ רַימ .דנַאלסױא ןיא רעדירב ערעזדנוא וצ גנַאגוצ רעזדנוא
 ןרענָאיּפ יד ,רוטלוק ןוא ךַארּפש רעשירַאגנוא רעד ןופ רעגערט-ןענָאפ יד
 ?ןטיײהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד ןשיװצ עיצַאזירַאידַאמ ןופ

 ןבָאה ןרַאגנוא ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ עטשרע יד
 טגָארט גנוקיטכערַאבכיילג יד זַא ,ןסַאמ עשידיי יד ןגייצרעביא טריבורּפ
 סָאװ ,זײרּפ רעד יאדכ זיא'ס זַא ןוא ,טפנוקוצ עקידנצנעלג ַא ךיז טימ
 עלַארטנעצ יד ןעזעג יײז ןבָאה ליצ םעד טָא ןיא .ןלָאצַאב ןפרַאד ייז
 ןגעוו ץעזעג סָאד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא'ס יװ ,םעדכָאנ ךיוא עיזיוו
 ַא יװ טנידעג טָאה סָאװ גנוטייצ עלַארטנעצ יד ןוא ,(1867) טייהכיילג

 ןזיב) ,רָאי 57 ןופ ךשמ ןיא ןדיי עשירַאגנוא יד רַאפ רעזייווגעוו
 -רעד זיא (1928 ןיא עיצַאּפיצנַאמע רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןפַאשּפָא
 .טייהכיילג זיא שטייט ןייז סָאװ ,"געשעלנעידע; ןעמָאנ ןרעטנוא ןעניש

 עמונעגנָא םוטנדיי עזעיגילער סָאד טָאה עזַאפ רעטשרע רעד ןיא



 ןרַאגנוא ןיא עסערפ עשידיי יד

 -כיײלג רעד ןגעק ןעוועג זיא רעכלעוו ,רפוס השמ 'ר ןופ גנולעטש יד
 -עטשַאב רעטעּפש ךיז טָאה סָאד יװ) טביולגעג טָאה רע .גנוקיטכערַאב
 .עיצַאלימיסַא ןוא םרָאפער םוצ ןריפ טעװ טייהכיילג יד זַא ,(טקיט
 'ר ,רפוס ם"תחה) ךוב ןייז ןיא ץ"כ רזעילא טסעפ טלעטש טכער טימ
 :(ך"שת ,םילשורי ,קוק ברה דסומ ,הריצי ןוא ןבעל ןייז --- רפוס השמ

 רעד ךיוא ךעלגעמ ןוא ,רעטשרע רעד ןעװעג זיא רפוס ם"תח רעד,

 ןפרַאד ןלעװ ןדיי יד סָאװ תונברק יד זַא ,ןעזעג טָאה סָאװ ,רעקיצניײא

 עכלעזַא ןייז ןלעװ ,ץנַארעלָאט רעכעלטסירק לסיב ןרַאפ ןייז בירקמ

 ןוא רעטקַארַאכ ןקיטסייג רעייז הנכס ןיא ןלעטש ןלעװ ייז זַא ,עסיורג

 סָאװ זיא ,ס'תח ןופ גנוניימ רעד טיול ,גנוקיטכערַאבכיײלג יד .טייהיירפ

 ןפרַאד ןלעװ ייז רעבָא ,טכער עכעלרעגריב ןדִיי יד ןבעג וצ תמא ןַא

 ןייז הכוז טעװ דיי רעד זַא ,ךעלגעמ .שֿפנ רעייז טימ םעד רַאפ ןלָאצַאב
 םיא ןופ ןרעװ ןעמונעגוצ טעװ סע רעבָא ,טייהיירפ רעכעלנעזרעּפ וצ
 ןופ ןעיײרפַאב וליפא ךיז טעװ רע בוא ןוא ,טייהיירפ עלַאנָאיצַאנ ןייז
 רעקיטסייג ןופ ןרעװ טפַאלקשרַאפ רע טעװ ,טקנוּפדנַאטש ןלעירעטַאמ
 ."הניחב

 -וצסיוא ןרָאטַאמרָאפער יד ןופ גנובערטש רעד ןגעק ןעוועג זיא רע
 ענייז ןופ רענייא ןיא .הלואג רעד ןופ ןוא ןויצ ןופ רכז םעד ןקעמ
 .ןעמעש ןפרַאד ךָאד ךיז ןלעװ רימ..., :טּפָארטש ןוא רע טייטש תושרד
 ןצעביז ןיוש זַא ,ןעקנעדעג טינ ןוא םילשורי ןסעגרַאפ ןלעװ רימ ביוא
 ןוא הלחנ רעזדנוא טזָאלרַאפ ןבָאה רימ יו רעמ ןוא רָאי טרעדנוה
 רַאפ החונמ ןייק ןענופעג טינ ןבָאה רימ ןוא ...דנַאל רעזדנוא ןזָאלרַאפ
 ןייק ָאטשינ זיא דרע רעד ןופ תופנכ 'ד עלַא ןיא ןוא סיפ ערעזדנוא
 םירג ןענעז רימ ןוא ..זדנוא טעדלוד סָאװ ,הנידמ ןוא דנַאל ןייא
 יא הנווכ יד) .."המחלמ רעטשרע רעד ןופ ענעגנַאפעג ,םיבשות ןוא
 ןיא זַא ,טגָאזעג ןבָאה רימ .(ןדיי ןגעק המחלמ רעשימיור רעד וצ
 ןעמונעגנָא ןרַאגנוא ןיא םוטנדיי עזעיגילער סָאד טָאה עזַאפ רעטשרע רעד
 רעד טימ ןעוועג םילשמ סע טָאה שיטקַאפ רעבָא ,ס"תח ןופ גנולעטש יד
 רעד ךָאנ רָאי 40 יונעג .ןטכורפ עריא ןופ ןסָאנעג ןוא עיצַאּפיצנַאמע
 ןרָאװעג טלייוועגסיוא ,רפוס ןועמש 'ר ברה ,ןוז ןייז זיא ס"תח ןופ הריטּפ
 עסערּפ עזעיגילער יד ןוא טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע ןיא טַאטוּפעד ַא יו
 רימ, סָאװ ,םעד טימ תוכיישב םירמאמ עשיטסַאיזוטנע טימ סױרַא זיא
 יד טָא ןיא ."טרָא ןייא ןיא הלודג ןוא הרות וצ ןעוװעג הכוז ןבָאה
 ןענעז עלַא רימ סָאװ ,דסה לש תוכלמ ןגעוו טדערעג ליפ טרעוו םירמאמ
 ןענעז רעבײרש-לקיטרַא יד ןוא ,טײקצנַאג ןוא םולש ריא ןטעב וצ בייוחמ
 ברה סָאװ ,טקַאפ םצע ןיא םשה-שודיק ןופ טקַא ןַא ןעז וצ טגיונעג
 םענייא ןיא ןינמ ַא טימ תוליפת-"החנמ, ךרוד טריפ רפוס ןועמש 'ר
 .ןלַאז טנעמַאלרַאּפ יד ןופ

 -- ןרַאגנוא ןופ ןבעל ןיא ןעגנורעדנע עסיורג ןופ רָאי ַא -- 1867 ןיא

 עזעיגילער יד .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ךיוא גנודנעוו ַא ןעמוקעגרָאפ זיא

 ירמוש/ ןעמָאנ ןטימ טנַאקַאב ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא סָאװ ,גנומערטש

 יטכערַאבכיײלג רַאפ ףמַאק ריא ןיא זַא ,הנקסמ רעד וצ ןעמוקעג זיא ,"תד

 ענרעדָאמ יד טימ ןצונַאב ךיז יז ףרַאד ,געוו ןקידנעטשבלעז ןוא גנוק

 1807 רעבמעווָאנ ןט-10 םעד .עסערפ יד -- ןעלטימ-סגנודניברַאפ

 ַא ,גנוטייצ עשיסקָאדָאטרָא עטשרע יד טשעּפַאדוב ןיא ןענישרעד זיא
 רעטנוא ,("דיי רעשירַאגנוא) ייאזגפעה+ 25160" ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ
 גנוריגַאדער יד זיא 1869 ןיא .שַאקרַאפ טרעבלַא ןופ עיצקַאדער רעד
 טָאה רעכלעוו ,סוַארק דנומגיז ןופ טנעה יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא

 רענעקָארשרעדמוא ןוא טסימעלָאּפ רעפרַאש ַא יװ טכַאמעג טמירַאב ךיז
 ףוס ,רעטעּפש רָאי יירד .עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ טכער יד רַאפ רעפמעק

 סָאד רעבָא ,ןרָאװעג ןסָאלשעג תמא ןַא סָאװ גנוטייצ יד זיא ,0

 -קורדסיוא ןייז ףיוא ןעוועג רתוומ טינ רעמ ןיוש טָאה םוטנדיי עזעיגילער

 עלעיציפָא ןייז טשעּפַאדוב ןיא טניישרעד רָאי ןעצ ןופ ךשמ ןיא :ילכ
 עשידיי טימ ןוא ךַארּפש רעשטייד רעד ןיא) "םיחא תבש; גנוטייצ
 ןופ קידנביוהנָא .ךייר קחצי ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא סָאװ ,(תויתוא
 גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעגעגסױרַא עיסקָאדָאטרָא יד טָאה 1888 רָאי
 רעד טָא ןופ ךַארּפש יד ךיוא ."גנוטייצ עשידוי ענײמעגלַא; ןעמָאנ ןטימ
 .תויתוא עשידיי טימ רעבָא ,שטייד רענייר ןעוװעג זיא גנוטייצ
 ןכירטש ייװצ ,לשמל) ןדנופרעד יײז ןבָאה דוקינ ןלעיצעּפס ַא וליפא
 ,(6 לַאקָאװ ןשטייד םעד ןקירדוצסיוא ידכ ,ף"לא תוא ןרעביא
 ,טצונַאב טינ לָאמנײק ךיז טָאה ןעמ עכלעװ טימ םינמיס
 ַא ןעװעג זיא ליצ רעד .שידיי ןיא טינ ןוא תירבע ןיא טינ
 .טײקוויטַאװרעסנָאק יד ןוא טיײקטרעדנוזעגּפָא ןכיירטשרעטנוא : רערָאלק
 ַא :תסנכה-תיב םעד עגונב ךיא ןעמונעגנָא יז ןבָאה גנַאגוצ ַאזַא
 טָאה ןגעקַאד ,ןטָאברַאפ טולָאסבַא ןעוװעג זיא שירַאגנוא ןיא השרד
 .חבש ַא וצ ןעוועג הכוז שטייד

 זיא (?גנוטײצ עשידוי ענײמעגלַא;) גנוטיצ עכעלגעט יד טָא
 ןרָאטקַאדער יד ןשיװצ .רָאי קיסיירד רעביא טשעּפַאדוב ןיא ןענישרעד
 דלָאּפָאעל ןוא שובנרָאד .מ ,דניירפ .ל ,לייטנערהע .מ :ןעוועג ןענעז
 -רַאנָאמ רעשירַאגנוא-שיכיירטסע רעד ןופ לַאפרעדנַאנופ ןטימ .גרעבסָארג
 -רַאפ יד ןריולרַאפ גנוטייצ יד טָאה ,דנַאל סָאד ןלייטעצ ןטימ ןוא עיכ
 רעטעּפש .ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא יז ןוא -- רענעייל בור ןטימ גנודניב
 ןיא טַאלבנכָאװ ַא ןבעגעגסױרַא עיסקָאדָאטרָא עשירַאגנוא יד טָאה
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא) טשעּפַאדוב ןיא ךַארּפש רעשירַאגנוא רעד
 ןייק ןרָאװעג טכַאמעג טינ זיא לָאמנײק רעבָא ,(גרעבסָארג דלָאּפָאעל
 .תויתוא עשידיי טימ שירַאגנוא ןביירש וצ ווּורּפ

 ןלייצרעד וצ ידכ ,רעדנעב עטלעגרַאפ יד ןרעטעלב רימ ןעװ
 ּפָא זדנוא טליײט ,ןרַאגנוא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד
 ַא ןופ ליפעג סָאד .טייצ ןופ קחרמ רעד רָאנ טינ הפוקת רענעי ןופ
 ןוא טירט ןדעי ףיוא זדנוא טײלגַאב "ןרָאװעג בורח זיא סָאװ טלעוװ;
 .טירש

 ןוא רעכעלרעגריב וצ ןעװעג הכוז ןבָאה ןרַאגנוא ןיא ןדיי יד
 עויסערגָארּפ יד ןופ רעגַאל ןיא ןוא -- עיצַאּפיצנַאמע רעשיטילָאּפ
 ןוחצנ רעד זיא תמא ןַא סָאװ .החמשו ןושש ןעוועג זיא לארשי ינב וניחא
 זיא ,םימרוג-סגנוריגער דצמ ףליה רעד ץָארט :רעלופ ןייק ןעוועג טינ
 ןטערט עזעיגילער יד .טנעה ערעייז ןיא רעביִרַא טינ עינָאמעגעה יד

 (ת אס טת
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 רעד ףעזָאי-ץנַארּפ ךלמ רעד ןוא דנַאברַאפ םענײמעגלַא ןופ סױרַא
 טלעטש גנוריזינַאגרָא רעד תעב .עימָאנָאטױא ייז טלייטרעד רעטשרע
 ןעגנּוװצעג ןענעז עוויסערגָארּפ יד ןוא טייהרעמ ַא ןענעז יז זַא ,סױרַא ךיז
 -ןחלוש םעד יירט ןענעז ייז ךיוא זַא ,ןרעלקרעד ןוא ןעיצוצקירוצ ךיז

 יד .עיגילער רעד ןיא םרָאפער ַא עה טינ ןיוש טדער רענייק .ךורע

 עכלעוו ,ךיז ןעלקַאװ סָאװ יד ןופ המשנ רעד רַאפ טריפעג טרעוו המחלמ

 ןגוצרָאפַאב ןואָאװק סוטַאטס; ופ ןשטנעמ יװ ןיילַא ךיז ןענעכַײצַאב

 .דצ םוש ןייק וצ ךיז ןסילשוצנָא טינ

 רעשיכיירטסע רעד טימ ןרַאגנוא יד ןופ ךיז ןטעברעביא סָאד

 ןשירַאגנוא םעד טיג עיכרַאנָאמ עמַאזניימעג יד ןפאש סָאד ןוא ןיורק

 ,גנוריגער עטלייװעגסיוא ןַא ןוא טייהיירפ עשיטילָאּפ רָאנ טינ קלָאפ

 הנידמ יד ןעלקיװטנַא ןיא .יטירעּפסָארּפ עכעלטפַאשטריװ ךיוא רָאנ
 ןיא :םוטעמוא זיא טנַאה רעייז .לָאר עקידנרידיצעד ַא ןדיי יד סיוא ןריפ
 -עסַא ,עזרעב .ןזעוו-יוב ,גנואיוב-ףיש ,ןזעוו-קנַאב ,עירטסודניא ,רחסמ
 רעקילעדַא רעשירַאגנוא ןַא טניישרעד סע ןעװ .וו.א.א עיצַארוק

 רעדָא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד יװ ןעמָאנ ןשירָאטסיה ןקידנעגנילק ַא
 רעטשרמולכ ןייז ןלַאפ בור ןיא סָאד זיא ,גנומענרעטנוא-ןזיר רענעי
 טלָאצַאב ןקירעהעג ַא רַאפ טָאה סָאװ ,יוג ַא ןגעוו ךיז טדער ָאד :טמַא
 עשידיי יד ןופ המישר רעד וצ ןעמָאנ ןייז ןבעגוצוצ טקיליװעגניײא
 .ןרָאטקעריד

 טריז:רעטקַארַאכ טסנוק ןופ חטש ןפיוא ןדִיי יד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד
 ןופ ןבַאגנָא יד .טירש עמַאזגנַאל טימ סיורָאפ ןעייג ייז .טייקיטכיזרָאפ
 ,רעלָאמ) רעלטסניק יד ןשיװצ זַא ,תודע ןגָאז טרעדנוהרָאי ןט-19 ףוס
 טנעצָארּפ 20 ךרעב ןעוועג ןענעז (.לג.ד.א רעקיזומ ,ןרָאיטקַא ,ןרָאטּפלוקס
 .הכולמ רעשידיי ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז עסערּפ יד טָאה ןגעקַאד .ןדיי
 פשידיי יד .ןדיי יי ןענעז ןרָאטקַאדער-סגנוטייצ 1214 יד ןשיװצ

 .גנוניימ רעכעלטנפע רעד ןופ רעקיטלַאטשעג יד ןענעז ןטסילַאנרושז
 רעטסערג רעד טימ א עכעלגעט בור סָאד טריגַאדער ןבָאה ייז
 ןענעז ןרָאטקַאדער עשידיי-טינ יד ןופ טנעה יד ןיא ןוא ,גנוטײרּפשרַאפ
 ןרעטנוא ןרָאװעג ןבעגעגסרַא ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןבילברַאפ
 רעשיטימעסיטנַא ןַא טימ ןטפירשטייצ יד ןוא עכריק רעד ןופ טַאנָארטַאּכ
 .גנוברַאפַאב

 ןריובעג זיא סָאװ ,גּוויז רעשירַאגנוא-שידיי רעד זיא שיטערָאעט
 םגה .רענעגנולעג ַא ןעוועג ,עיצַאּפיצנַאמע ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןרָאװעג
 ןדנ בילוצ זיולב ךודיש ַא ןעוװעג זיא סָאד

 ןייז ןביוהעגפיוא טָאה גנּוװש ןשימָאנָאקע ןטימ ךיילגוצ רעבָא
 ןיא טָאה טאלנא עשיטסילַאטיּפַאק יד .םויטימעסיטנַא רעד ּפָאק
 -טפַאשלעזעג ןוא ןכעלטפַאשטריװ ןטלַא םעד עי 0 ָארייא ץנַאג
 רעד ןוא עירטסודניא רעד ןשיווצ ןכורּפשרעדיװ יד רעבָא .יובעג ןכעל
 יו ףרַאש ױזַא ןעועג טינ טרָא םוש ןייק ןיא ןענעז טעקע
 יּפלכ האנש עשימוהת ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה רעבירעד ןוא ,ןרַאגנוא ןיא
 ןעוועג ןענעז רעייטשרָאפ ןוא רעגערט ענייז סָאװ ,םישזער םעיינ םעד
 .ןדיי

 יו םעדכָאנ רָאֵי טכַא יװ רעקינייוו -- 1875 לירּפַא ןט-8 םעד

 רעד טָאה -- טײהכַײלג רעטרַאגעג רעד וצ ןעוועג הכוז ןבָאה ןדיי יד
 רָאטקיװ ,ײטרַאּפ רעלַארעביל רעדנשרעה רעד ןופ טַאטוּפעד-טנעמַאלרַאּפ
 רע טָאה רעטעּפש-ןרָאי .עדער עשיטימעסיטנַא ןַא ןטלַאהעג ,יצוטשיא
 ןטלַאהעג טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע זַא ,טגָאזעג ךיז ןגעוו
 ןיא ענובירט רעשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא ףיוא עדער עשיטימעסיטנַא ןַא
 טקינייארַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטַאטוּפעד עשיטימעסיטנַא יד .עּפָארײא
 טגָאלקַאב ךיז ןבָאה ,עיצקַארפ רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעקרַאטש ןייא ןיא
 .עסערּפ רעד ןיא סרעדנוזַאב .ןדיי יד ןופ סולפנייא ןסיורג ןפיוא
 ןיא לגנַאמ, :ןבירשעג טָאה ןגָאלָאעדיא עשיטימעסיטנַא יד ןופ רענייא
 טיפָארּפ ךָאנ ךיז ןגָאי עקיטייזנייא סָאד ,טייקטנעװקעסנָאק א

 ןענעז ןצנעדנעט עשיטילָאּפָאמסָאק ןוא ןליײטוצסיוא ךיז ןליו רע
 טנעמעלע ןשידלי ןופ העּפשה רעד רַאפ ןקורדסיוא עשיטסירעטקַארַאכ 4
 .?עסערּפ רעד ןיא

 !עיצַאּפיצנַאמע רעד ךָאנ קילדנעצרַאי ןטשרע ןיא -- ץלַא סָאד
 ןיא טקנוּפכױה ןייז טכיירגרעד טנעמרעפ רעשיטימעסיטנַא רעד

 סָאװ ,רעלסַא --- ַאסיט ןופ לובלב-טולב ןטנַאקַאב ןטימ 1882 רָאי
 ןדיי עשירַאגנוא יד ןופ עטכישעג רעד ןיא ךיז רַאפ השרּפ ַא זיא
 ןיא םזיטימעסיטנַא;) ךוב ןייז ןיא טסעפ טלעטש גרובצַאק לאנתנ

 ןפורּפָא יד ןופ הניחב רעד ןופ; זַא ,(1969 "ריבד, תאצוה ,"ןרַאגנוא
 רעד ןופ סרעדנוזַאב ןוא ,רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא ןעגנַאלקּפָא ןוא
 ןעועג טינ זיא ,טלעװ רעשידיי רעד ןיא קורדנייא רַיא ןופ הניחב
 רעד זיב קשמד-לובלב םעד טניז ,גנוניישרעד עשידיײ-יטנַא םוש ןייק
 גנוריסערעטניארַאפ עסיורג ַאזַא ןפורעגסיורַא טָאה סָאװ ,השרּפ-סופיירד
 ַא קפס ילב זיא השרּפ רעד טימ גנוריסערעטניארַאפ עסיורג יד
 -טולב רעטשרע רעד ןעוװעג זיא סָאד סָאװ ,םעד ןופ ךיוא טַאטלוזער
 .טירש עשידירוי ענרעדָאמ ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא רעכלעוו ,לובלב
 ַא יװ ,ויטַאלער ,ןעז וצ יז ןעמונעגנָא ןעװעג זיא סָאװ ,הנידמ ַא ןיא
 .?עלַארעביל

 ַא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא רעלסַא--ַאסיט ןופ לולב-טול ןטימ
 טּפשמ םעד תעב .ןרַאגנוא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא גנודנעוו
 לָאז יז 5 (א :גנוטייצ עשידיי ַא קידנעװטיונ ןעוועג קידנעגנירד זיא
 :אפוג סעצָארּפ ןגעוו גנורעדליש עיירט ןוא עטיירב ַא ןבעגרעביא
 טָאה עכלעוו ,עסערּפ רעשיטימעסיטנַא רעד ןגעק ןפמעק וצ ידכ (ב
 ןקיטעטשַאּב סָאװ ,?ןטסילַאיצעּפס, ןופ ןלַאירעטַאמ ליפ טכעלטנפערַאפ

 ,רוטַארעטיל רעשינבר רעד ןופ ןוא דומלת ןופ ?תורוקמ, ןופ ךמס ןפי
 ןקַאב ףיוא טולב ךעלטסירק טימ ,טשרמולכ ,ךיז ןצונַאב ןדיי יד זַא
 גנוטייצ ַא קיטיונ ןעוועג זיא ןטימעסיטנַא יד ןגעק ןפמעק וצ ידכ .תוצמ
 ועוװעג זיא עסערּפ עשיסקָאדָאטרָא יד תעב .ךַארּפש-הנידמ רעד ןיא
 ,טַאהעג טינ ךיוא טָאה יז .שטייד-שידיי ןוא תירבע ןיא קידנעטשלופ
 טזומעג ןגָאלָאענ יד ןבָאה רעבירעד .תוחוכ עקירעהעג יד ,תועמשמ
 .הכאלמ יד ןָאט

 -יטימעסיטנַא רעד זַא ,טקַאפ ןפיוא ןזיוועגנָא ןביוא ןיוש ןבָאה רימ
 ןיוש .עיצַאּפיצנַאמע רעד ךָאנ ץרוק ןביוהעגנָא ךיז טָאה טנעמרעפ רעש



 ןרַאגנוא ןי'א עסערפ עשידיי יד

 ףרַאד ןעמ זַא ,גנוניימ יד ןרָאװעג טרעהעג זיא קילדנעצרָאי ןטשרע ןיא
 ,ץעזעג יינ ַא ןגעוו ןרָאװעג טדערעג זיא סע .ץעזעג םעד טָא ןפַאשּפָא
 ןגעוו ,רעטיג עכעלגעווַאבמוא ןפיוק ןדיי יד ןטָאברַאפ לָאז סָאװ
 -טלעג יו ,סעיסעּפָארּפ עיירפ עקינייא ןיא ?סוזוַאלק סורעמונ; ַא ןריפנייא
 ןרָאא רעקיצעביז יד ןופ ףוס ןיא .א .א עסערּפ ,רוטַאקָאװדַא ,ןטפעשעג
 עקינייא ןופ סמודנַארָאמעמ ןרָאװעג טגנַאלרעד גנוריגער רעד ןענעז
 רעדעי .(ןענָאיַאר 63 ףיוא טליײטעצ ןעוװעג זיא דנַאל סָאד) ןענָאיַאר
 ןעגנוגנידַאב עשיפיצעּפס יד וצ גנולעטש ןעמונעג טָאה םודנַארָאמעמ
 .ץעזעג-עיצַאּפיצנַאמע סָאד ןכַאמ-לטב טרעדָאפעג טָאה ןוא ןָאיַאר ןופ
 סָאװ -- טייהכיילג יד -- גנוכיירגרעד יד טָא זַא ,ששח ַא ןעוועג זיא'ס
 טעװ ,ןרָאי רעקילדנעצ טפמעקעג ןוא טמולחעג ןדיי ןבָאה ריא ןגעוו
 .טנעה ערעייז ןופ ןשטילגסױרַא ךיז

 עיצַאּפיצנַאמע רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד יד ןקידיײטרַאפ וצ ידכ
 ריא ."געשעלנעידע, גנוטייצנכָאװ יד ןרָאװעג טעדנירגעג 1881 ןיא זיא
 רעפרַאש ַא ,ינַאדגָאב רומ ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעטשרע ןוא רעדנירג
 קנַאדַא ךיא טײקטמירַאב וצ ןעוועג הכוז טָאה רעכלעוו ,טסימעלָאּפ
 (1882) טּפשמ ןופ טייצ רעד ןיא .ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןענַאמָאר יד
 ננוטייצ עכעלגעט ַא יװ ןעניישרעד ןביוהעגנָא "געשעלנעידע; טָאה
 עטיירב טכעלטנפערַאפ טָאה גנוטייצ יד .ןגיטשעג זיא שזַאריט ריא ןוא
 ןקידתועשר םעד ןגעק טפמעקעג קיטומ טָאה ןוא טּפשמ ןגעוו ןטכירַאב
 יד ןוא טקיאורַאב ךיז ןבָאה רעטימעג יד ןעװ ,טּפשמ ןכָאנ .לובלב
 גנוריסערעטניארַאפ יד ןרָאװעג רענעלק ךיוא זיא ,ןלַאפעג זיא גנונַאּפש
 רעבָא ,טַאלבנכָאװ ַא ןרָאװעג רעדיוװ זיא "געשעלנעידע? .גנוטייצ רעד טימ
 רֵאי ןיא .טריזַאב ןעוועג טינ יז זיא טקנופדנַאטש ןלעירעטַאמ ןופ
 ענייז ןופ םענייא וצ גנוטייצ יד ןבעגעגרעביא ינַאדגָאב טָאה 6
 -עציו ןעװעג ןַאד זיב זיִא רעכלעװ ,ישטלָאבַאס שָאלקימ ,ןפליהעג
 ,עסערּפ רענײמעגלַא רעד ןיא רעבירַא זיא (ינַאדגָאב) רע ןוא ,רָאטקַאדער
 -8ט0206811 01828" ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ עכעלגעט ַא טעדנירגעג טָאה
 ַא טכַאמעג ,עסערּפ רעד ןופ טרעקעגּפָא ךיז רע טָאה ךיג רָאג ןוא
 .רעטלע ןפיט ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא ןטפעשעג ןיא ןגעמרַאפ

 טָא לייוו ,"געשעלנעידע, ףיוא ןלעטשּפָא רעטיירב ךיז ןפרַאד רימ
 טניז זיא ,םילוגלג ענעדיײשרַאפ טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ,גנוטייצ יד
 ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא רעד (רָאי קיצנינ בורק) ןעניישרעד ריא
 ןיא .ןרָאװעג ןסָאלשעג לָאמ ייווצ זיא גנוטייצ יד .םוטנדיי ןשירַאגנוא
 ןעמַאװצ ,ןוק ַאלעב ןופ םישזער ןשיטסינומָאק םעד תעב ,1919 רָאי
 ץנַארפ ןעוו ,1944 רעבָאטקָא ןיא ןוא ,ןעגנוטייצ ?עכעלרעגריב, עלַא טימ
 ןעמוקעג זיא "ץיירק-ןלייפ, גנוגעװַאב רעד ןופ רעריפ רעד ,ישַאלַאס
 ןרָאװעג ןבירטעגניירַא ןענעז טשעּפַאדוב ןיא ןדיי יד ,טכַאמ רעד וצ
 ועוועקעידזיא סָאד ןוא הטיחש יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא ָאטעג ןיא
 .ךיז

 ןענישרעד זיא ,"ןצעזעג עשידיי, יד ןריפנייא ןטימ ,1938 רָאי ןיא
 "אזגקעהע 245100 01522" דנַאברַאפ-תוליהק ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא רעד
 עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד תעב .('ןדיי עשירַאגנוא ןופ גנוטייצ ידפ)
 ןופ לעּפַאב ןפיוא ןוא ,"טַארנעדוי, ןופ ןַאגרָא רעד יװ טנידעג יז טָאה

 יד "ןקיאורַאב, וצ טַימַאב ךיז רע טָאה ןפליהעג ענייז ןוא ןענַאמכייא
 זיא סָאװ ,לקיטרַא-טייל רעד זיא טנַאקַאב סרעדנוזַאב .ןדיי עשירַאגנוא
 רעטנזיוט רעקילדנעצ ןעוו ,סעיצַאטרָאּפעד יד תעב ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 ,ץיוושיוא ןייק ָאּפמעט ןטליײאעגוצ ַא ןיא ןרָאװעג טריפעג ןענעז ןדיי
 גנואיירפַאב רעד ךָאנ !"טלפייווצרַאפ טינ ייז ןוא טעברַא; :לטיט ןרעטנוא
 טניישרעד ןַאד טניז ןוא יינספיוא טריזינַאגרָא ךיז עיצקַאדער יד טָאה
 ַא לָאמ ייווצ ,("ןבעל עיינ סָאד,) "טעלעק יוא; ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ יד
 עשידיי יד ןופ עלַארטנעצ רעד ןופ ןַאגרָא רעלעיציּפָא רעד יו ,שדוח
 תנידמ ןופ םויק םעד ירמגל טרירָאנגיא גנוטייצ יד .ןרַאגנוא ןיא תוליהק

 (1915--1857) ישטלַאבַאכ ָאקשימ
 רעטַיײרּפשרַאפ רעד ןופ רַאטקַאדער
 (טייהכיילג) "געשעלנעידע , גנוטייצ

 טַאהעג ןבָאה תונידמ עדייב ןעוו ,ןטייצ עלַאמרָאנ יד ןיא וליפא ;:לארשי
 ןופ ןטלַאהעגּפָא ךיז גנוטייצ יד טָאה ,ןעגנואיצַאב עשיטַאמָאלּפיד

 ענעטלעז יד ןיא ךיוא .לארשי עגונ זיא סָאװ ,העידי עדעי ןקורד
 טגעלפ -- לארשי טימ ןדנוברַאפ ןעװעג זיא העידי יד ןעװ ,ןלַאפ

 סע ןעװ : ליפשייב םוצ .ןרעװ ןפרָאװעגסױרַא "לארשי, ןעמָאנ םעד
 רעביירש ןופ גָאטסטרובעג ןט-80 םוצ ןעגנורעייפ יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז
 ןיא טבעל רעביירש רעד זַא ,ןרָאװעג ןזיוועגנָא טינ זיא ,ל"ז דָארב סקַאמ
 .ביבא-לת ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןעגנורעייפ יד זַא ןוא לארשי

 ןופ לובלב-טולב ןיא טּפשמ ןתעב :ישטלָאבַאס ךייש סָאװ ןוא
 "געשעלנעידע; גנוטייצ רעד ןיא רעטעברַא יד ןשיווצ זיא רַאלסַא--ַאסיט
 ַא רעייז ,רוחב-הבישי רענעזעװעג ַא ,טסילַאנרושז רעגנוי ַא ןעוועג
 ישטלָאבַאס שָאלקימ ןעמָאנ ןטימ ,סעיציבמַא טימ לופ ןוא רעקיעפ
 ןדניוושרַאפ םענופ דוס םעד ןקעדוצפיוא ןסָאלשַאב טָאה רע .(1857--1915)
 סע זיא טקַא-סגנוקידלושַאב ןטיול סָאװ ,לדיימ ןכעלטסירק ןופ ןרעוו
 טצונַאב ךיז ןעמ טָאה טולב ןטימ ןוא ןדיי ךרוד ןרָאװעג ןטכָאשעג
 ןוא עטגָאלקעגנָא טימ ןּפָארטעג ךיז טָאה ישטלָאבַאס .תוצמ ןקַאב וצ

 -עגסיוא ןעמ טָאה ןעגנוקינייּפ טימ זַא ,טסּוװרעד .ךיז טָאה רע ןוא תודע
561 



562 

 זַא ,ייז ףיוא ןעװעג עיּפשמ טָאה רע .ןעגנורעלקרעד ייז ןופ טסערּפ
 ץנעוורעטניא יד .רעשרָאפסױא יד ןגעק סעגַאלקנָא ןעגנַאלרעד ןלָאז ייז
 סָאװ ,גנושרָאפסיױא יד ןעיײנַאב םוצ ןעוועג םרוג טָאה ישטלָאבַאס ןופ
 .ןרָאװעג טיײרפַאב עטגָאלקעגנָא יד ןענעז ריא ןופ טַאטלוזער ןיא

 ישטלָאבַאס טָאה 1886 רָאי ןיא ינַאדגָאב ןופ עיצַאנגיזער רעד טימ

 רעד קיטייצכיילג ןעוועג זיא רע .טנעה ענייז ןיא גנוטייצ יד ןעמונעג

 ךיז ןביוהעגנָא טָאה "געשעלנעידע; .רָאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא

 ןופ רעזייווגעוו ןוא ןַאגרָא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןוא ןעלקיװטנַא וצ לענש

 ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,עשיטילָאּפ ענייז עלַא ןיא םוטנדיי ןשירַאגנוא

 ןופ החלצה עטסערג יד יװ זיא טייצ רענייז .ןעגנובערטש עלערוטלוק

 סָאד ןרָאװעג ןטלַאהעג תומחלמ עשיטילָאּפ עריא ןיא גנוטייצ רעד
 יו ןרָאװעג טרעדלישעג זיא סָאװ ,ץעזעג-"עיצּפעצער, םעד ןעמעננָא
 .תד ןשידיי ןופ עיצַאּפיצנַאמע יד

 לּפמעטש ןטלוב ַא טגילעג טָאה ישטלָאבַאס זַא הדומ ןענעז עלַא

 העּפשה ןייז ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ .םוטנדיי ןשירַאגנוא ןפיוא
 קיסיירד ןופ הפוקת יד טָא .ורודב דיחי ַא יװ ןטלַאהעג רע טרעװ
 ַא יװ ןטלַאהעג טרעװ ,גנוטייצ יד טריגַאדער טָאה רע עכלעוו ןיא ,רָאי
 ןַא וצ ןעגנַאגרעד זיא םוטנדיי עשירַאגנוא סָאד :הפוקת ענעדלָאג
 ןייז ןוא העּפשה רעשיטילָאּפ ַא וצ ןוא יטירעּפסָארּפ רעשימָאנָאקע
 טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה רע .תושפנ ןָאילימ ַא זיב ןעגנַאגרעד זיא לָאצ
 םעד ץָארט .עּפָארײא ןיא םיצוביק עטסקיטכיו יד ןופ םענייא ןיא

 ךָאד רע זיא ,עיסקָאדָאטרָא יד טפמעקַאב טָאה ישטלָאבַאס סָאװ ,טקַאפ
 -רָאי ןקיטציא ןופ בייהנָא םוצ .רעגַאל ןזעיגילער ןיא ךיוא ןעזעגנָא
 רעכלעוו ןיא גנוטכיר רעד ןגעוו טכַארטרַאפ ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,טרעדנוה
 :טגָאזעג טָאּפש טימ רעצימע טָאה ,טייג םוטנדיי עשירַאגנוא סָאד
 ןיז יד ,ךיז ןדמש ןגָאלָאענ יד ןופ ןיז יד ?םעלבָארּפ סָאד זיא סָאװ;
 םידיסח יד ןופ ןיז יד ,ןגָאלָאענ יד וצ רעבירַא ןעייג ןסקָאדָאטרָא יד ןופ
 ןרַאפ גנוקרַאטשרַאפ טקיש עיצילַאג ןוא ,ןסקָאדָאטרָא עטלָאגעג ןרעוו
 ףיוא טרעכיזרַאפ זיא ָאװק-סוטַאטס רעד זַא ױזַא ,רעגַאל ןשידיסח
 ..."קיבייא
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 רערעטיב ַא רעבָא ,עינָאריא טימ ןרָאװעג טגָאזעג ןענעז רעטרעוו יד
 ןדמש ןגעװ ןוא תונותח עטשימעג ןגעוו ןרעפיצ יד .ייז ןיא טקעטש תמא
 ,"ןדיי עשירַאגנוא יד ןופ ןָאקיסקעל,; רעד .םעד ןגעװ תודע ןגָאז ךיז
 ןבָאה סָאװ ,ןדיי עשירַאגנוא ןגעוו ןפירגַאב רעטרעדנוה טָאה רעכלעוו
 ,טפַאשנסיװ ,קיטילָאּפ ,טפַאשטריוװ ןופ טיבעג ןפיוא טנכייצעגסיוא ךיז
 ,עלַא יד ןופ ןעמענ יד = ַא טימ טנכײצַאב .לג.ד.א טסנוק ,רוטַארעטיל

 ךיז טפרַאװ סָאװ טקַאפ רעד ,ךעלקריוו ןוא .טדמשעג ךיז ןבָאה סָאװ
 ןצנַאג ןיא זיא רע סָאװ ,רעד זיא ןָאקיסקעל םעד טָא ןיא ןגיוא יד ןיא
 ...טנרעטשעגסיוא

 ןופ שארב רָאי קיסיירד ןענַאטשעג ישטלָאכַאס זיא טגָאזעג יװ
 ? טפמעקעג יז טָאה סָאװ רַאפ ? ץנעדנעט ריא ןעוועג זיא סָאװ .גנוטייצ רעד

 "געשצעלנעידע; זיא ,לובלב-טולב ןיא עטגָאלקעגנָא יד ןעײרפַאב ןכָאנ
 ןרַאפ ,תד ןשידיי ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעד רַאפ המחלמ ַא ןיא סױרַא
 רעד ןופ עיצּפעצער יד; .סעיגילער עכעלטסירק יד יװ דמעמ ןבלעז
 טָאה (טקַא רעשירעבעגצעזעג רעד ןעוועג זיא ַאזַא) "עיגילער רעשידיי
 זַא ,הליהק רעד וצ ןרעהעג וצ בייוחמ ןעוועג זיא דיי רעדעי זַא ,טיײדַאב
 עריא ףיוא רעייטש ַא ןגײלוצפיורַא טכער טַאהעג טָאה הליהק עשידיי יד
 -הנידמ ןופ ץנעוװבוס עליבַאטס ַא ןעמוקַאב ףיוא ןוא רעדילגטימ
 ןעמַאװצ טריפעג ןבָאה ףמַאק םעד טָא .תואצוה יד ןקעד וצ טעשזדוב
 -ַאטשּפָא רעשידיי ןופ םינקסע-ייטרַאּפ עטסעב יד גנוטייצ רעד טימ
 ---1926) ינָאשזַאװ שָאמליװ ןעוועג זיא םירבדמה-ישאר יד ןשיוצ .גנומ
 -ץיטסוי סלַא טריטמַא רעטעּפש רָאי קיצנַאװצ טָאה רעכלעוו ,(8
 -ךיירטסע רעד ןיא דיי רעטשרע רעד ןעװעג זיא ןוא ,רעטסינימ
 רעכיוה ַאזַא וצ ןעגנַאגרעד זיא רעכלעוו ,עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא
 ןענעז םיחלג יד) ףמַאק ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ןרעגנעל ַא ךָאנ .גנולעטש
 ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ץעזעג סָאד זיא ("עיצּפעצער, רעד ןגעק ןעוועג
 -נעידע, רַאפ ןוחצנ ןקיזיר ַא ןעזעג םעד ןיא ןבָאה עלַא ןוא 1895 רָאי
 ."געשעל

 ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא "געשעלנעידע, ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא
 ףרַאד ןעמ .רעטקַארַאכ ןשידנעלילַא ןַא ןופ סעיצוטיטסניא ןופ ייר
 ןפַאשעג זיא סָאװ '44622/80" "דנָאפ ןכעלטפַאשלעזעג, םעד ןענָאמרעד
 ,תד ןשידיי םעד טייהכיילג ןלייטרעד סָאד ןקרעמוצּפָא ידכ ןרָאװעג
 ןלַאנָאיצַאנ ןיא םוטנדיי ןשירַאגנוא ןופ גנולקיװטנַא יד ןקיטומרעד ידכ,
 ןלַאנָאיצַאנ ןשירַאגנוא םוצ ָאד זיא הנווכ יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ) ."טסייג
 יו עמוס-ןזיר ַא) ןָארק 150:000 טמיטשַאב טָאה דנָאפ רעד .(...טסייג

 -ירעטילימ רעד ןופ רעליש ,ןטעדַאק-ןריציפָא יד רַאפ (טייצ רענעי רַאפ
 ןלוש עשירַאגנוא ןפַאשעג טָאה ,"ַאקיװָאדול, ןעמָאנ ןטימ עימעדַאקַא רעש
 טָאה ,ןָאיַאר-ץענערג ןשיצילַאג--שירַאגנוא ןיא רעדניק עשידיי רַאפ
 רעלטפַאשנסיװ ןוא רעלטסניק עשידיי עגנוי רַאפ סעידנעּפיטס טלייטרעד
 .םימותי ןוא תונמלא טציטשעג טָאה ןוא

 ןרָאװעג ןפַאשעג ןענעז סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק יד ןשיװצ
 4046 םעד ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד "געשעלנעידע; ןופ וויטַאיציניא רעד טימ
 ןעוועג זיא עכלעוו ,(רוטַארעטיל רַאפ טפַאשלעזעג עשירַאגנוא-שידיי יד)
 טָאה ןוא ןברוח ןזיב ,1894 רָאי ןיא ,גנודנירג ריא טניז קיטעט
 .טייקיטעט עכעלטפַאשנסיװ ןוא עשירַארעטיל עטיירב ַא טלקיװטנַא
 רעשירַאגנוא ןיא ך"נת םעד ןבעגעגסױרַא יז טָאה ןרעדנַא ןשיוװצ
 ןופ עטכישעג יד ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג יד ,גנוצעזרעביא
 טפַאשלעזעג רעד ןופ רעכיב-רָאי יד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 רצוא רערעיוהעגמוא ןַא יו ןטלַאהעג ןרעוו (קיצרעפ בורק ןענישרעד)
 ,םוטנדיי ןשירַאגנוא ןופ ןבעל ןגעוו ןבַאגנָא ,הריצי רעשירַארעטיל ןופ



 ןרַאגנוא ןיא עסערּפ עשידִי יד

 ןופ שארב .רָאלקלָאפ רַאפ לַאירעטַאמ ןוא ןטנעמוקָאד עשירָאטסיה
 -גסיוו ענעעזעגנָא ןוא עטנַאקַאב ןענַאטשעג ןענעז טפַאשלעזעג רעד
 .לארשי תמכח ןופ טלעוו רעד ןיא רעלטפַאש

 -קָאדָאטרָא יד :"געשעלנעידע; טַאהעג טָאה רענגעק עקידרקיע יירד
 טָאה ןרָאי עטשרע ענייז ןיא .םזיטימעסיטנַא רעד ןוא םזינויצ רעד ,עיס
 1917 רָאי ןיא ןוא םזיטימעסיטנַא ןזעיגילער ןגעק טפמעקעג רע
 .םזיטימעסיטנַא "ןכעלטּפַאשנסיװ, ןגעק ףמַאק ַא ןביוהעגנָא רע טָאה
 עגנַאל ַא :עיניל יד טרעדנעעג רע טָאה םזינויצ םוצ גוצַאב ןיא ךיוא
 ,םזינויצ םעד ןכַאלסיוא ןופ גנולעטש ַא ןעמונעגנָא רע טָאה הפוקת
 ַא ןגעו ןעמולח סָאװ ,טיילעגנוי עקידנריזַאטנַאפ ןגעוו טדערעג טָאה
 םינמיס עטשרע יד טימ רעבָא ,רעטילימ ןשידיי ןגעוו ןוא הנידמ רעשידיי
 ןגעק המחלמ-סגנוטכינרַאפ ַא טימ סױרַא רע זיא הילע רעטירד רעד ןופ
 ,דנַאלמייה ןופ טַאררַאפ ַא יװ טנכיײצַאב םיא ןוא םזינויצ

 ןופ ןוא דומלת ןופ לרעּפ, טכעלטנפערַאפ ליבַאטס טָאה ישטלָאבַאס
 ךָאנ .רעדנעב ןיא ךיוא ןענישרעד ךָאנרעד ןענעז ייז ןוא ,"םישרדמ יד
 גיוודול ר"ד ,רוכב ןייז ןעמונעגרעביא גנוריגַאדער יד טָאה הריטּפ ןייז
 טימַאב ךיז ןוא רעטכיד רעטבַאגַאב ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ישטלָאבַאס
 טָאה רע .רוטַארעטיל עשידיסח יד רענעיײל ענייז וצ ןרעטנענרעד וצ
 ןוא ןעגנוצעזרעביא עשטייד ןופ רקיעב ,ילכ רעטייווצ ַא ןופ ןעמונעג
 .ןעגנוטעברַאַאב

 ןופ שארב ןענַאטשעג ,ןוז רעד ,ישטלָאבַאס זיא רָאי קיסיירד בורק
 הכוז טינ רע טָאה תונוחצנ ןוא תוחלצה וצ רעבָא ,גנוטייצ רעד
 .גנוקידייטרַאפ-טסבלעז ןוא הדירי ןופ הפוקת ַא ןעוועג זיא סָאד .ןעוועג
 ןעמוקעגפיוא זיא ,םיחטש ןסיירּפָא ןטימ ןוא (1914--18) המחלמ רעד ךָאז
 טריפעגנייא זיא ןזעוו-לושכיוה ןיא .גנוגעוװַאב עשיטימעסיטנַא עקרַאטש ַא
 סנטסָאּפ עכעלטפַאשלעזעג בור סָאד ןוא "סוזוַאלק סורעמונא ַא ןרָאװעג
 רַאפ טפמעקעג טָאה "געשעלנעידע; .ןדיי רַאפ ןרָאװעג טמיוצרַאפ ןענעז
 יד ."סוזוַאלק סורעמונא ןוא לארשי-תאנש ןגעק -- עיצַאזילַארעביל
 ןרעדנַאװ וצ ןעגנוװצעג ןעוועג ןענעז ןלושלטימ יד ןופ ןטנעירוטיבַא
 זיא "געשעלנעידע, ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא ןוא דנַאלסיױא ןייק
 עכעלגעמרַאפמוא רַאפ טגרָאזעג טָאה סָאװ ,עיסימָאק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג
 תמא ןַא סָאװ זיא גנוטייצ רעד ןופ םויק רעלעירעטַאמ רעד .ןטנעדוטס
 ןבָאה ןטניו עיינ רעבָא ,ןרָאי ענעי ןיא ךיוא טרעכיזרַאפ ןעוועג
 ,גיז וצ גיז ןופ ןעגנַאגעג זיא רעלטיה .עּפָארײא ןיא ןזָאלב ןביוהעגנָא
 טדער סָאװ -- ןרַאגנוא זַא ,קפס םוש ןייק ןעװעג טינ זיא'ס ןוא
 "עטביורעגוצ, יד ןעמענקירוצ ןגעוו ןוא "עיזיווער; ַא ןגעוו טכַאנ ןוא גָאט
 רעפסָאמטַא רענַײמעגלַא רעד טָא ןיא .םיא וצ ןסילשנָא ךיז טעװ -- םיחטש
 רעשידיי ַא ןופ שארב "טייהכיילג, ןעמָאנ רעד טָאה האנש"ןדיי ןופ
 -- לַאפ ןטסעב ןיא ,רעדָא ,טָאּפש ןפורסורַא רָאנ טנָאקעג גנוטייצ
 ...תונמחר

 טנעמַאלרַאּפ ןשירַאגנוא ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא זיא 1937 ןיא
 ץעזעג סָאד ןעוו ."ןדיי יד ןופ טכער יד ןצענערגַאב ןגעוו ץעזעג, סָאד
 טקידירפַאב סע זַא ,טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא
 ןסקַאװעג זיא לָאצ רעייז סָאװ ,עמערטסקע יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד טינ

 יײנ ַא ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא ,םורַא ױזַא ,זיא סע .גָאט וצ גָאט ןופ
 ,ןרעדנַא ןשיווצ ,ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןענעז ןדיי יד ןכלעוו טיול ץעזעג
 ןסָאלשעג ןענעז סע ,סרעטַאעט יד ןופ ,סעיצקַאדער-סגנוטייצ יד ןופ
 יד ןוא ,ןדיי וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עסיורג יד ןרָאװעג
 .ןעמָאנ ריא ןרעדנע וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג זיא "געשעלנעידע, גנוטייצ

 ןבירשעג זיא סָאװ ,עסערּפ רעשידיי רעטרירַאלקעד רעד ץוחַא

 ןרַאגנוא ןיא טָאה ,רענעייל עשידיי רַאפ -- ןדיי ךרוד ןרָאװעג

 -עג ךיוא זיא סָאװ ,ןימ רעדנַא ןַא ןופ עסערּפ ַא טריטסיזקע ךיוא

 ָאגַארַאפ שַאלקימ

 ןעמונרַאפ ,טסילַאנרושז רעשידיי
 -ײמעגלַא רעד ןיא ץַאלּפ ןבושח ַא

 .עסערּפ רעשירַאגנוא רענ

 עריא סָאװ ,םעד ץארט .םוטנדיי ןוא ןדיי טימ ןדנוברַאפ גנע ןועוו

 לָאז יז זַא ,ןעגנואימַאב עטלפייווצרַאפ טכַאמעג ןבָאה ןרָאטקַאדער

 ,..שיטסילַאנָאיצַאנ שירַאגנוא וליפא ןוא) לַארעביל-ןײמעגלַא ןייֵז
 סָאד זיא םצעב זַא ,טסּוװעג --- ןדיי-טינ ןוא ןדיי -- רענעייל להק רעד טָאה
 -רַאפ ןוא עטרירַאלקעד יד) עסערּפ םינימ ייווצ יד טָא .עסערּפ עשידיי ַא
 רעבלעז רעד ןופ ןטייז ייװצ ןעװעג שיטקַאפ ןענעז (עטריקסַאמ
 (שיטערָאעט תוחּפל) ןסָאנעג ןבָאה ןדיי עשירַאגנוא יד ןמז-לכ .עבטמ
 רעטריקסַאמרַאפ רעד ןרָאװעג טכעלגעמרעד זיא גנוקיטכערַאבכיילג ןופ

 עשידיײ; יד ןריפנייא ןטימ רעבָא ,ןריטסיזקע וצ עסערּפ רעשידיי

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא יז .טלעוו רעד ןופ ןדנּוװשרַאפ יז זיא ,"ןצעזעג

 רעטרירַאלקעד רעד ןופ ייר יד זיא ןגעקַאד ,גנַאגרעטנוא ןופ ןברק

 ןסַאמ עשידיי יד תעב ,רעטעּפש רָאי סקעז ןעמוקעג עסערּפ רעשידיי
 .ןרעגַאל-טיוט יד וצ ןרָאװעג טריפעג ןענעז

 ןופ הפוקתיץנַאלג רעד ןיא סָאװ ,טריסַאּפ סָאד טָאה ױזַא יװ

 סָאד ןעוועג (טָאטשטּפױה רעד ןיא סנטסעדנימ) עסערּפ יד זיא ןרַאגנוא

 ןופ םעד ןגעוװ גנוניימ יד זיא טנַאסערעטניא ?ןןדיי ןופ טנעה ןיא בור
 ט?עוו -טלעוו רעטשרע רעד ןופ טסילַאנרושז רעטנַאקַאב ַא ,ָאגַארַאפ שָאלקימ

 שי
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 .לארשי ןייק רעדניק ענייז וצ ןעמוקעג ָאגַארַאפ זיא ןברוח ןכָאנ .המחלמ
 גָאט ןטצעל ןזיב .רָאי 87 ןופ רעטלע ןיא 1972 ןיא ןברָאטשעג זיא רע
 גנוטייצ עשירַאגנוא יד ,"טעלעק יוא, ןיא טעברַאעגטימ רע טָאה םענייז
 .רענעייל יד דצמ עיטַאּפמיס ליפ וצ הכוז זיא ןוא ,א"ת ןיא טניישרעד סָאװ
 :רע טביירש עסערּפ רעשירַאגנוא רעד ןגעוװ ייסע ןַא ןיא

 ןעוועג ןענעז ןטסילַאנרושז יד ןשיוצ סָאװרַאפ ןלייצרעד ליוװ ךיא;

 עשידיי יד טָא זַא ,טריסַאּפ טָאה סָאד ױזַא יו ןוא ןדיי טנעצָארּפ 0

 וצ ידכ .טייקשידיי רַאפ טנעמיטנעס םוש ןייק טַאהעג טינ טָאה עסערּפ

 ךָאנ זַא ,ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד גנוניישרעד עשילרעטסיוא יד טָא ןיײטשרַאפ

 ןגעוו םכסה םוצ ָאד זיא הנווכ יד) 1867 רָאי ןופ "גנוטעברעביא, רעד
 רעד זיא (.ש.ד -- .ךיירטסע ןוא ןרַאגנוא ןשיוצ טעברַאנעמַאזוצ
 סולשנָא ןטימ וליפא זַא ,ןיד ױזַא ןעוועג סַאלקלטימ ןשירַאגנוא ןופ טכיש
 ןעועג טינ רע זיא (עטכַאלש עקירעדינ יד) קָאלב ןשירעטנַאשזד ןופ
 םעד ועמענרַאפ וצ ידכ ,חוכ-ןשטנעמ ןקיטיונ םעד ןרעפיל וצ חוכב

 ןופ םעטסיס ןיא ,םוטנטמַאַאב-סגנוריגער ןיא רעכיירטסע יד ןופ ץַאלּפ

 טפרַאדעג ךיוא טָאה ןעמ .ןטַארטָאטש יד ןיא ,עיצַארטסינימדַא-זיירק רעד

 רעשידיי רעד רַאפ .רעטילימ ןשירַאגנוא םעיינ ןרַאפ ןריציפָא רַאפ ןגרָאז
 ךיז ןזיװַאב ןיוש גנוקיטכערַאבכײלג ןלייטרעד טימ טָאה סָאװ ,טנגוי

 -ַאב ,דלעפ-סטייקיטעט רעקיזיר ַא טנפעעג ךיז טָאה ,"ןריזירַאגנוא, וצ

 ןלַאפעגסױא זיא הפוקת יד טָא סָאװ ,טקַאפ ןופ קילבנָא ןיא סרעדנוז

 .םזילַאטיּפַאק ןופ גנולקיװטנַא רעקידלדניװשיּפָאק רעד טימ ךיילגוצ
 ,רחסמ םענרעדָאמ םעד ןפַאשעג טנגוי עשירַאגנוא-שידיי יד טָאה ױזַא

 ךיוא זַא ךיז טייטשרַאפ ןוא סעיצוטיטסניא-טלעג יד ,ןקירבַאפ יד
 טָאה יז .עסערּפ ענרעדָאמ יד -- ץלַא סָאד ןופ *טקודָארּפ-טײלגַאב, םעד
 ןוא ,טרָא םוש ןייק ןיא ןעגנורעטש ףיוא ןפָארטעגנָא טינ ךיוא ךיז
 רענעי וצ טָאה סַאלקלטימ רעשירַאגנוא רעד :םעט ןטושּפ ןבילוצ סָאד

 ."טינ ללכב םיא טכערּפשטנַא טיבעג רעד טָא זַא ,ןטלַאהעג טייצ
 : ךישממ זיא ָאגַארַאפ שָאלקימ ןוא

 "טשע זַא; ןוא (טלעוו יד) ?גָאליװ ַא; ןעגנוטייצ עסיורג ייווצ יד,
 רשפא ,ךרעב טייצ עבלעז יד ןעניישרעד ןביױהעגנָא ןבָאה (טנוװָא רעד)
 ןיא זיא קנעדעג ךיא לפיוו ףיוא .םישדח יירד ןופ דיישרעטנוא ןַא טימ

 ר"ד ,רָאטקַאדער-טּפוה רעד זיולב "גַאלױו ַא; ןופ עיצקַאדער רעד

 ןוא עקירעמַא ןייק טרירגימע טָאה רע ךיוא ,?יוג; ַא ןעוועג ,ןיטרַאי

 וַאא .סעירופ גיוודול דיי רעד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טרָא ןייז ףיוא

 עיצקַאדער רעד ןיא טַאהעג ןעניישרעד ריא ןופ בײהנָא םוצ טָאה "טשע
 ףיוא ,סַאלַאה גיוודול ר"ד ןוא שניפ ָאלסַאל ,"םייוג, ייווצ לכה-ךסב
 טימ ןכוזרעטנוא ןביוהעגנָא רעבָא טָאה ןעמ ןעוו .ןטסילַאנרושז 0
 ,?הדילמו ןטבמ יוג, ַא זיא'ס רעוו ןוא דיי ַא זיא'ס רעוװ גיוא ןשיטירק ַא
 ..טקיטכעדרַאפ ןרָאװעג עדייב יד ןופ םיוב רעש:גָאלָאענעג רעד זיא
 סָאװ ןָאטעג ץלַא ןבָאה "בקעיו קחצי ,םהרבא ערזמ; ןטסילַאנרושז יד
 ןיא ,ןפוא ןקיניזטסּוװַאבמוא ןַא ףיוא ךיוא) ןטייקכעלגעמ ערעייז ןיא
 ןגָארט לָאז ןטעברַא יז רעכלעוו ןיא גנוטייצ יד זַא -,(ןייזטסּוװַאברעטנוא
 יד טָא ןופ ןליו רעד ןעוועג זיא קרַאטש .רעטקַארַאכ ןשירַאגנוא ןַא
 -שירַאגנוא ןַא טימ גנוטייצ ַא ןסַאמ יד רַאפ ןבעג וצ ןטסילַאנרושז

 ןש דוד

 זַא ,טיהעגּפָא שיטנַאדעּפ יז ןבָאה רעבירעד .םעט ןשיטסילַאנָאיצַאנ
 ןקרעמַאב טינ לָאז ('יוג; םעד טנײמעג) רענעײל רעשירַאגנוא רעד
 רעדעי זיא םעד בילוצ .הכאלמ יד טוט סָאװ ,דיי םעד תורוש יד ןשיווצ
 ,ןגייושרַאפ ףיוא טּפשמרַאפ סיורָאפ ןופ ןעװעג ןינע רעשידיי
 טניד רע זַא .ןרָאװעג ןזיורעד טינ דימו-ףכית זיא סע ביוא
 יד ןבָאה רעבירעד .סערעטניא ןלַאנָאיצַאנ ןשירַאגנוא םעד םצעב
 טרירַאלקעד ןבָאה םינקסע עשידיי יד ןוא ןבירשעג ןטסילַאנרושז עשידיי
 ןעוו .דנַאלרעטָאפ ןופ טַאררַאפ ַא זיא םזינויצ רעד זַא ,טכַאנ ןוא גָאט
 יד ןיא ןענופעג ךיז עסערּפ יד טלָאװ הפוקת רעלַארעביל רענעי ןיא
 ליפ ַא וצ ןעװעג הכוז עגַארפ"ןדיי יד טלָאװ ,ןטסירק ןופ טנעה
 שינעפרעדַאב ןַײק טינ טליפ רַאגנוא רעתמא רעד לייוו ,עסערּפ רעוויטיזָאּ
 הנווכ יד) ברַאפ רענירג-סייוו-טיור ןופ ןרעדולּפ ןיא קידנעטש ןייג וצ
 םוצ ןוא ןָאפ רעשירַאגנוא רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ ןברַאפ יד וצ ָאד זיא
 לָאמ ןייא ןייק זיא יוג רעתמא ןַא .(.ש .ד -- שובל ןשירַאגנוא ןשיּפיט
 ןיא ךיז טקיטיונ ןגעקַאד ,רַאגנוא ןַא זיא רע זַא ןזייוורעד וצ בייוחמ טינ
 ."תעל-תעמ ןופ ןהעש עלַא דיי רעד םעד

 ןיא םינינע יד ןופ גנולקיװטנַא יד ןביירשוצוצ ןעמונעגנָא זיא סע
 .קירוצ רָאי טרעדנוה טימ ןופ סיר ןכעלרעניא םעד םוטנדיי ןשירַאגנוא
 ןרעגַאל עדייב ןשיװצ גנורילָאזיא יד ץוח ןעוועג םרוג טָאה רעכלעוו
 טינ .קלָאפ ןשידיי ןופ םוטנדיי ןשירַאגנוא ןופ ךיז ןסיײרּפָא םוצ ךיוא
 עשיסקָאדָאטרָא סָאד ךיוא רָאנ ,םוטנדיי עשיגָאלָאענ סָאד רָאנ
 ערעדנוזַאב ענייז ןיא ןסָאלשעגנייא ךיז ןוא טרילָאזיא ךיז טָאה םוטנדיי
 רעשירַאגנוא-שידיי רעשיפיצעּפס ןימ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע .ןעמַאר
 רעטסכעלקיטייוו רעד ןוא .טלעוו רעשידיי רעד וצ רעטצנעפ ַא ןָא ,ָאטעג
 אי ןיא טריפעגפיוא ךיז ןבָאה ןרַאגנוא ןיא ןדיי יד :טַאטלוער
 סָאװ ,ןעגנַאלק יד ץָארט .טריפעגפיוא ךיז ןבָאה ייז יו ױזַא -- 44
 .האוש רעד ןופ ןליורג יד ןגעוו ןרָאי ןופ ךשמ ןיא יז וצ ןעגנַאגרעד ןענעז
 ךיוא טמיטשַאב זיא לרוג רעכעלנע ןַא זַא ,ןביולג טלָאװעג טינ יז ןבָאה
 עטסשיגַארט יד ןופ רענייא "ןרַאגנוא השרּפ, יד זיא רעבירעד .ייז רַאפ
 .האוש רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעלטיּפַאק

 רעד ןבָאה ,ָאגַארַאפ ןופ גנַאגוצ םעד ןעמעננָא ןלָאז רימ בוא
 יסירקוצסיוא ןזיװַאב טינ ךיז רַאפ גנורילָאזיא יד ןוא סיר רעכעלרעניא
 ןקיטרַאנגײא ןַא ןרָאי רעקילדנעצ עקינייו יד ןופ ךשמ ןיא ןריזילַאט
 רענײמעגלַא רעד יוװ דוסי ןייז ןיא ןרעדנַא ןַא ,רעטקַארַאכ ןשידיי
 טזײּפשעג זיא סעצָארּפ רעד טָא זַא ,זיא תמא רעד .רעטקַארַאכ רעשידיי
 טָאה עכלפוװ ,עסערּפ רעשידיי רעטריקסַאמרַאפ רעד ךרוד ןרָאװעג
 .עיצַאלימיסַא רעטולָאסבַא וצ ןגיוצרעד ןוא ןצענערג יד טשוטרַאפ ןוויכב

 ןכָאנ ,טשעּפַאדוב ,טָאטשטרובעג ןייז טכוזַאב לָאמ ליפ טָאה לצרעה
 עטריקסַאמרַאפ יד,) עסערּפ עניײמעגלַא יד רעבָא ,סערגנָאק ןשיטסינויצ
 ַא טריפעג טָאה לצרעה .טרירָאנגיא ירמגל םיא טָאה ("עסערּפ עשידיי
 ,"געשעלנעידפ, גנוטייצ רעד ןופ רעמיטנגייא יד טימ ךיוא ןתמו אשמ
 ,(לצרעה אנעי) ןיזוק ןַײז וצ טגָאזעג לָאמַא טָאה רע .גלָאּפרעד ןָא רעבָא
 -ַאמַארד ןוא רעביירש ,טסילַאנרושז רעטמירַאב ַא ןעוועג זיא רעכלעוו



 ןרַאגננוא ןיא עסערפ עשידיײ יד

 רענירג-סייוו-טיור ןיא טכַאמעג ייז ןבָאה םזינויצ םעד וליפא; :גרוט
 רעבָא (.ש.ד -- ןָאפ רעלַאנָאיצַאנ רעשירַאגנוא רעד ןופ ברַאפ יד) ברַאפ
 שינעפרעדַאב ַא ןבָאה ןרַאגנוא ןיא ןדיי יד לייוו ,טכַאמעג סָאד ןבָאה ייז
 -סגנוטייצ ןרעדנַא ןַא וצ ןוא ."ןבָאה ןפרַאד םיא ןלעװ ייז ןוא םזינויצ ןיא
 טיוט ןייז רַאפ רָאי ַא ןבירשעג רע טָאה (יאעזעמ טסענרע) רָאטקַאדער
 רתוומ ךיא טלָאװ ןדיי עשירַאגנוא יד ףיוא..., : רעטרעוװ עקידנגלָאפ יד
 ןלעוװו םזיטָאירטַאּפ רעיײז ךרוד זַא ,טסּוװעג טלָאװ ףיא ןעוו ,ןעוועג
 טינ רילוקעּפס ךיא .םזיטימעסיטנַא ןופ תוינערוּפ יד ןופ ןרעוו רוטּפ יז
 טעװ ןדיי עשירַאגנוא יד ךיוא רעבָא ,ןשטנעמ ןופ ןדייל ןייק ףיוא
 -עווש ץלַא ,ןעמוק טעװ רע רעטעּפש סָאװ ןוא -- לרוג רעייז ןכיירגרעד
 ןרעװ ןלעוװו ייז רעקרַאטש סָאװ ןוא .ןייז רע טעװ רעקידתוירזכא ןוא רעד
 ָאטשינ .ןייז רע טעװ רעכעלרעדיוש ןוא רעכעלקערש ץלַא ,דנַאל ןיא
 ײז ןלעװ ןַאד ןוא ,האנש-ןדיי ןופ הפיגמ רעד ןופ גנונירטנַא ןייק
 ,ןייטשפיוא רימָאל לייוורעד .םזיטָאירטַאּפ רעייז טימ ?תבש ןכַאמ, ןענָאק
 ַא ןעיוב רימָאל ןוא ,טָאּפשעגסױא ןוא טכַאלעגסיוא ןרעוװ סָאװ רימ
 זדנוא ייז ןליוו טנייה סָאװ ,תואירב ענעי ראפ גנוניווו עקידתובחר
 י"ןענעק טינ

 ןיא חוכ רעייז טריבורּפ ןבָאה ווָאלָאקָאס םוחנ ןוא ןָאספלָאװ דוד ךיוא
 .גנורעטיברַאפ ןוא גנושיױטנַא זיולב טַאהעג ןבָאה ייז ןוא ןרַאגנוא
 :לטרעוו ערעטיב סָאד טגָאזעג ווָאלָאקָאס טָאה ןכוזַאב יד ןופ םענייא תעב
 םיוב ןפיוא גייוצ רענעקורט ַא :טײדַאב סָאד ,םוטנדיי שירַאגנוא;
 .*קלָאפ שידיי

 ןיא עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד ןופ ךורבנעמַאזוצ ןזיב
 טצענערגַאבמוא טשרעהעג ןעגנוטייצ ייווצ ,טגָאזעג יװ ,ןבָאה ,1918 רָאי
 יד ןופ "געשעלנעידע; טַאלבנכָאװ סָאד :ןרַאגנוא ןיא ץוביק ןשידיי ןיא
 יד ןופ "גנוטייצ עשידוי ענײמעגלַא, גנוטייצגָאט יד ןוא ןגָאלָאענ
 -ָאיסעּפָארּפ טנידעג רקיעב ןבָאה סעבַאגסיױא עקירעביא יד .ןסקָאדָאטרָא
 רעד ,עטמַאַאב-תוליהק יד ןופ טפירש-שדוח יד :יװ ,ןסערעטניא עלענ
 דנַאברַאפ-םינבר ןופ טפירש-שדוח יד ,רערעל עשידיי יד ןופ ןַאגרָא
 ןטימ ןעיורפ רַאפ גנוטייצ ַא ןענישרעד ךיוא זיא טייצ עצרוק ַא .א .א
 ויטַאיציניא יד :טרּפ רעטנַאסערעטניא ןַא ייאזגשעבע 28100 אס" ןעמָאנ
 לָאמטּפָא ,ץניוװָארּפ רעד ןופ ןעמוקעג זיא ןעגנוטייצ יד טָא ןבעגוצסיורַא
 ןענעז סעיצקַאדער יד זַא ױזַא ,ךעלטעטש עטנַאקַאבמוא ןוא עניילק ןופ
 .הנידמ רעצנַאג רעד ןיא טײרּפשעצ ןעוועג

 ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא (1902) טרעדנוהרָאי ןופ בייהנָא םוצ
 זיא רָאטקַאדער רעטשרע רעד .גנוטייצ עשיטסינויצ ַא ןבעגוצסיורַא
 עשידיי) '25166 א6ק18"' ןסייהעג טָאה יז ןוא רָאקָאב ןימרַא ןעוועג
 רעד .םימי-תוכירא וצ ןעוועג הכוז טינ טָאה יז רעבָא ,(גנוטייצ-סקלָאפ
 רעטנוא ךיוא ,(ןבעל שידיי) '24100 2164" ןסייהעג טָאה ווּורפ רעטייווצ
 גנוטייצ יד טָא ךיוא זיא ךיג רָאג רעבָא ,רָאקָאב ןופ עיצקַאדער רעד
 ןענישרעד זיא 1908 ראי ןיא .ןירעייגרָאפ ריא ןופ געוו ןיא ןעגנַאגעג
 "והשץםע 0108 ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח ַא טשעּפַאדוב ןיא

 ענעדיײשַאב ַא ,(עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עשירַאגנוא יד) 526עט6166"
 רעטעּפש רָאי ַא .ןטייז ענַײלק 4 ה"סב טַאהעג טָאה סָאװ ,עבַאגסױא
 ,טכיזרעביא רעשידיי) '25166 526006: .גנוטייצ יד ןענישרעד זיא
 טשרע .טַאלבנכָאװ-ייווצ ַא יו רעטעּפש ןוא טפירש-שדוח ַא יו טשרעוצ
 טַאלבנכָאװ ַא יװ גנוטייצ יד ןענישרעד זיא 1918 רָאי ןופ קידנבױהנָא
 ,(דלעפנעש ףסוי ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא רעטייוו ןוא 1925 ןופ)
 גנוטײרּפשרַאפ רעקירעהעג ַא וצ ןעגנַאגרעד טינ לָאמניײק זיא יז רעבָא
 .גנוטיידַאב רעכעלטפַאשלעזעג ַא וצ ןוא

 ץרַאה סָאד ףוס-ףוס טשרעהַאב טָאה קנַאדעג רעשיטסינויצ רעד

 (1882-1893) יאעטעּפ ףסוי רייד
 ןשירַארעטיל םענופ רָאטקַאדער

 ןוא טײהנעגנַאגרַאּפ , לַאנרושז-שדוח
 "טפנוקוצ

 ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה לצרעה ןופ האובנ יד ןוא ןדיי עשירַאגנוא יד ןופ
 600 ןרילרַאּפ ןכָאנ :טײקיונעג רעקידנענױטשרעד ַא טימ עתמא סלַא
 ךיז ןדיי עשירַאגנוא בור סָאד טָאה ,האוש רעד ןיא ןשטנעמ טנזיוט
 ןבָאה 1946 רָאי ןיא .גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד וצ ןסָאלשעגנָא
 םעד טפיוקעגסיוא הטילּפה-תיראש רעד ןופ ןרַאגנוא ןיא ןדיי 6

 רעבָא .ןסקַאװעגרעדנַאנופ ךיז זיא עסערּפ עשיטסינויצ יד ךיוא .לקש

 יד ןעוו טנעמָאמ ןיא ןוא ,עצרוק ַא רעייז ןעוועג זיא הפוקת ענעדלָאג יד

 ןרָאװעג טריזילַארַאּפ זיא (1948) ןטסינומָאק יד וצ רעבירַא זיא טכַאמ

 ןפיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה טייקליטש ַא ןוא טייקיטעט עדעוװטעי

 .םוטנדיי ןשירַאגנוא

 ךיז טָאה ןימ ריא ןיא קיטרַא-קיצנייא ןעוועג זיא סָאװ ,גנולעטש ַא

 "אזט1ס6 855 1696" .יאעטעּפ ףסוי ר"ד ןופ טפירש-שדוח יד טנגייאעגוצ

 ןופ קידנביױהנָא טשעּפַאדוב ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,(דיתע ןוא רבע)

 זיא האוש רעד ךָאנ .שממ האוש רעד ןופ געט יד זיב 1911 רָאי

 סשת
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 ַא ,(ןיילק רעירפ) יאעטעּפ ר"ד .ןעיײנַאב וצ יז ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג
 ,תובישי עטמירַאב ןיא טנרעלעג טָאה ,(1882) ןרעטלע עמורפ ןופ ןוז
 םינבר רַאפ רַאנימעס-רערעל םעד טכוזַאב טייצ עסיוועג ַא טָאה

 עיּפָאסָאליפ-רָאטקָאד לטיט םעד ןעמוקַאב טָאה ,טשעּפַאדוב ןיא ןגָאלָאענ
 רוטַארעטיל ןוא ןכַארּפש רַאפ רערעל ןעוועג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא זיא ןוא

 .טשעּפַאדוב ןופ לוש-לַאער רערעכעה רעד ןיא (שטייד ןוא שירַאגנוא)

 רעטבַאגַאב ַא ןעוועג זיא ליכשמ ןוא םכח-דימלת רעטנכייצעגסיוא רעד טָא

 ןוב-רעדיל ַא ןבעגעגסױרַא רע טָאה רָאי 20 ןופ רעטלע ןיא ןוא ,רעטכיד

 ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה רע ."םימולע יעושעש; ןעמָאנ ןטימ תירבע ןיא

 ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה ךיג רָאג ןוא קיטירק ןוא קיטסיצילבוּפ טימ

 ,טסינויצ רעד יאעטעּפ רעבָא ."געשעלנעידע, ןופ עיצקַאדער רעד וצ

 ךַארּפש רעשיערבעה רעד יירט ,(לצרעה ןופ ףַארגָאיב רעד רעטעּפש)

 דנעב ףניפ ןיא ןבעגעגסױרַא ןוא טצעזעגרעביא טָאה) רוטַארעטיל ןוא

 הדוהי ןופ גנוטכיד רעשיערבעה רעד ןופ עיגָאלָאטנַא עקיטכערּפ ַא
 יד ןיא גנובעלפיוארעדיו רעשיערבעה רעד ןופ רעטכיד יד זיב יולה
 ןיא טרָא ןייז ןענופעג טינ טָאה ,(טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ ןרָאי רע"0
 ןלעטשוצפיוא ןסָאלשַאב טָאה רע ןוא "געשעלנעידע; ןופ עיצקַאדער רעד
 ןוא ןכַאנַאמלַא ןבעגעגסױרַא רע טָאה םעד רַאפ .ענובירט ענעגייא ןַא
 טימ גנוריסערעטניארַאפ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,טליפרעד טָאה רע ןעוו
 ןטָארטעגוצ רע זיא ןימ םעד ןופ טסנוק ןוא רוטלוק ,רוטַארעטיל
 .טפירש-שדוח ַא ןבעגוצסיורַא

 ןכױה ַא טפירש-שדוח ןייז רַאפ טמיטשַאב טָאה יאעטעּפ ר"ד
 ןעניפעג עטקילײטַאב יד ןשיװצ .ָאוװינ ןשירעלטסניק ןוא ןשירַארעטיל
 ןרַאגנוא ןופ רעלטפַאשנסיװ ןוא רעלטסניק ,רעביירש עטסעב יד ךיז
 ַא יו טריגַאדער ןעוועג זיא רעמונ רעדעי .רעדנעל ערעדנַא ןופ ןוא
 יד ןופ רענייא טעמדיוװעג ,עמעט רעטמיטשַאב ַא רַאפ עיפַארגָאנָאמ
 ףיוא ןעוועג ןענעז סעיצַארטסוליא יד ךיוא .ןעגנופַאש עשידיי עסיורג
 עשירַאגנוא סָאד טָאה טפירש-שדוח רעד טָא קנַאדַא .ָאװינ ןשירעלטסניק ַא
 רעכעלכַארּפש ןיא טבעלעג רדסכ טָאה סָאװ ,ץוביק ַא) םוטנדיי
 -ניא ןַא ןעמוקַאב ("ןוכשי דדבל םע/ ןופ הניחב רעד ןיא ,עיצַאלָאזיא
 .טסנוק רעשידיי ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ַא ןופ םויק ןגעוו עיצַאמרָאפ

 ןבָאה סָאװ ,ןטלַאּפש יד ךרוד ןעגנורדעגניירַא זיא יאעטעּפ ר"ד
 דוס רעד טקעטש םעד ןיא ןוא ,סיר ןשירָאטסיה ןכָאנ טקעלּפטנַא ךיז
 ןייז זַא ,טרעלקרעד טייהנגעלעג רעדעי ייב טָאה רע .החלצה ןייז ןופ
 טָאה ןוא קיטילָאּפ טימ גנודניברַאפ םוש ןייק טינ טָאה טפירש-שדוח
 עיניל יד טָא .גָאלָאענ יצ סקָאדָאטרָא -- דיי ןדעי וצ טעדנעוװעג ךיז
 -פיוארעדיוו רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ גוצַאב ןיא טריפעג ךיוא רע טָאה
 ןוא ,דנַאל עקיליײה סָאד םיא ייב ןעוועג זיא לארשי-ץרא :גנובעל
 -ָאנימרעט רעד ןיא טײקשיטסַאלע יד טָא .ךַארּפש עקיליײה יד --- תירבע
 רַאפ טָאה רע .ןדנעטשמוא עלעיצעּפס ןופ ןעגנורדעגסיורַא זיא עיגָאל
 יד דצמ לכ םדוק -- טפַאשרענגעק ַא ןדיימרַאפ טלָאװעג זיירּפ ןדעי
 עיניל יד טָא .ןעמָארטש עשידיי עלעיציפָא ייווצ יד ןופ סרעגָאזטרָאװ
 טײרּפשרַאפ ןעוװעג זיא "דיתע ןוא רבע, :טקיטכערַאב ךיז טָאה
 וליפא טייקנדירפוצ טימ טנעיילעג םיא ןבָאה סע ןוא ,ןטכיש עלַא ןשיווצ

 עּפורג עלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא סָאד .טדמשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד
 רעזייה ערעיײז ןיא טפירש-שדוח יד ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,ןטנענָאבַא ןופ
 "דיתע ןוא רבע? ...ערה-ןיע ןַא ןגעק -- טרעװנָאק ןטכַאמרַאפ ַא ןיא
 רעצרוק ַא ןיא ןוא רעכיב ןבעגסױרַא טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה
 .קסע ןקידנעילב ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז רע טָאה טייצ

 הָאי ןיא סָאװ ,רעד זיא טפירש-שדוח רעד ןופ תוכז רעסיורג רעד
 טפַאשרעּפרעק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג וויטַאיציניא ריא ףיוא זיא 6
 טרָאװ סָאד ."עניטסעלַאּפ רַאפ ןדיי עשירַאגנוא ןופ דנוב , ןעמָאנ ןטימ
 ןרָאװעג טדערעג זיא םַארגָארּפ ןיא .ןרָאװעג טנָאמרעד טינ זיא "ןויצ;
 ןשיװצ ןעגנודניברַאפ עלערוטלוק ןוא עשימָאנָאקע ןפַאש ןגעוו לכ-םדוק
 ןופ טעברַא עכעלטפַאשנסיװ יד ןציטש ןגעוו ,עניטסעלַאּפ ןוא ןרַאגנוא

 ןויטיסנעס םעד ןריוויטלוק ןגעוו ןוא םילשורי ןיא טעטיסרעווינוא

 ןעוועג ךיוא זיא סע .דנַאל ןקיליײה ןרַאפ סערעטניא ןכעלטפַאשנסיװ ןוא

 ("דוסיה ןרק; ןעייל) דנַאל עקיליײה סָאד ןעלקיװטנַא רַאפ גנולײטּפָא ןַא

 טָא .("לארשיל תמייקה ןרקהפ ןעייל) תובשייתה רַאפ גנולײטּפָא ןַא ןוא
 ןעמָאנ ַא טימ ןדִיי ןוא ,טכַאמ רעד ןופ המכסה יד ןעמוקַאב טָאה ןַאלּפ רעד

 וצ טקיליװַאב ןבָאה רעבעגטַאר עשיפיוה ןוא ןענָארַאב ,סעיציזָאּפ ןוא

 גנולײטּפָא-רוטלוק רעד ןופ רעטייל סלַא .דנַאברַאפ ןופ שארב ןייטש

 ר"ד ,"דיתע ןוא רבע; ןופ רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא

 שיטקַאפ ךיז טָאה טפַאשרעּפרעק יד טָא ןדנירג ןטימ .יאעטעּפ ףסוי
 ,ןרַאגנוא ןיא ןדנָאפ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ טייקיטעט-תיבגמ יד ןביױהעגנָא
 ערעדנַא ףיוא ךיוא ןעוועג עיּפשמ ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא טָאה סָאװ
 .ןטיבעג

 יאעטעּפ ר"ד ןופ טפירש-שדוח יד טָאה טירש עטשרע עריא
 'טלעו רעטשרע רעד רַאפ ןופ הפוקת רעלַארעביל רעד ןיא טכַאמעג
 ךרוד ןרַאגנוא ןריּפוקָא ןטימ ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןוז ריא ןוא המחלמ
 -סגנוטכינרַאפ יד וצ ןדיי יד ןופ שוריג ןטימ ןוא ,(1944) סיצַאנ יד
 (1919--23) הפוקת עצרוק-וװַיטַאלער ַא ןעוועג זיא ןטימ ןיא .ןרעגַאל
 ןוא ,טַאלבנכָאװ שיטילָאּפ ַא יװ ןענישרעד זיא "דיתע ןוא רבע; ןעוו
 ערעווש .םיאנוש ערעייז ןגעק ןדיי יד ןופ המחלמ יד טריפעג קיטומ טָאה
 יד .ןרַאגנוא ןיא ןדיי יד טבעלעגרעביא טיצ רענעי וצ ןבָאה געט
 זיא סע ,הלּפמ רעשירעטילימ ַא טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה המחלמ
 יד ןבָאה עזַאפ רעסיוועג ַא ןיא ןוא עיצולָאװער יד ןכָארבעגסיױא
 ןופ שארב ןעוו ,טנעה ערעייז ןיא טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ןטסינומָאק
 רעד טימ .ןוק ַאלעב דיי רעד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא גנוריגער רעד
 רעשיטסינומָאק רעד ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָארַא זיא עטעדניברַאפ יד ןופ ףליה
 יטרָאה לַארימדַא ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא זיא טכַאמ יד ,םישזער
 םענעכָארּפשעגסיױא ןַא ןופ ,"סרוק ןסייוו, םעד טריפעגנייא טָאה רעכלעוו
 זַא ,טהנעטעג טָאה םישזער רעינ רעד .רעטקַארַאכ ןשיטימעסיטנַא
 טָא ןוא ,ןטסינומָאק יד קידלוש ןענעז קילגמוא ןלַאנָאיצַאנ ןצנַאג ןיא
 -יטרָאה יד .םוטנדיי ןטימ ןרָאװעג טריציפיטנעדיא זיא גנוטכיר יד
 רעטשרע רעד ןיא ןוא ןדיי ןגעק ןעמָארגָאּפ טריפעגכרוד ןבָאה טייל
 יטנַא ןעמעננָא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןעמ טָאה גנולמַאזרַאפ רעלַאנָאיצַאנ
 ץעזעג סָאד; ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא 1920 רָאי ןיא .ןצעזעג עשידיי



 ןרַאגנוא ןיא עסערפ עשידיײי יד

 יאעטעּפ ר"ד טָאה ןרָאי-סיזירק יד טָא ןיא ."סוזוַאלק סורעמונ ןופ
 טָאה רעכלעוו ,רעפמעק רענעקָארשרעדמוא ןַא יװ ןזיװעגסױרַא ךיז
 קידנלעטשנייא ,רעדירב עטקירדרעטנוא ענייז ןופ המחלמ יד טריפעג
 ךרוד ןרָאװעג ןסָאלשעג טַאלבנכָאװ סָאד זיא 1922 רָאי ןיא .ןבעל ןייז שממ
 -שדוח ןייז ןבעגוצסורַא ןסָאלשַאב טָאה יאעטעּפ ר"ד ןוא טכַאמ רעד
 טָאה גנוריגער עשירַאגנוא יד .ןעזסיוא ןקידרעירפ ריא ןיא טפירש
 וצ ץנעדנעט רעד ןיא םיגהנמ עשיטַארקָאמעד טריפעגנייא ןשיווצניא
 ןוא ,ןטכַאמסיורג עקידברעמ יד טימ ךַארּפש עמַאזניימעג ַא ןעניפעג
 ןצעזוצרָאפ יאעטעּפ ר"ד םעד ןרָאװעג טכעלגעמרעד זיא םורַא ױזַא
 .טייקיטעט ןייז

 טנפעעג "דיתע ןוא רבע, טָאה טפירש-שדוח יד ןעײנַאב ןטימ
 -נוזַאב ןרָאװעג ןבעגעגסורַא ןענעז סע ,ןילרעב ןוא ןיוו ןיא סעיצקַאדער
 גרובנעזיולק ןוא (עיקַאװָאלסָאכעשט) גרובשערּפ ןיא סעגַאלפיוא ערעד
 טריזינַאגרָא טָאה ,רעכיב ןבעגוצסורַא ןעוועג ךישממ טָאה רע .(עינעמור)
 ןענעז סָאװ ,רעלעב עלערוטלוק יד .לארשי-ץרא ןיא ןּפורג ןופ ןכוזַאב
 -לערוטלוק ןעוועג ןענעז ,"דיתע ןוא רבע; ךרוד ןרָאװעג טנדרָאעגנייא
 רעלעב יד טָא .הגרדמ רעטשרע רעד ןופ סעזערּפמיא עכעלטּפַאשלעזעג
 ןענעז רעטכיד יד ןבעל ןוא ,רעטכיד עסיורג טעמדיװעג ןעוועג ןענעז
 -טּפיוה רעשירַאגנוא רעד ןיא רעלטסניק-עניב עטסערג יד ןענישרעד
 .ןדיי-טינ ןוא ןדיי ,טָאטש

 ןופ עיצקַאדער יד ןבעגעגרעביא יאעטעּפ ר"ד טָאה 1938 רָאי ןיא
 טָאה ןוא י"א ןייק ןעוועג הלוע זיא ,בורק-החּפשמ ַא וצ טפירש-שדוח רעד
 ןייז טגָארט סָאװ סַאג רעד ףיוא ,םייתעבג ןיא םייה ןייז ןפַאשעג
 ןרָאװעג טלַא זיא רע ןעוו --- 1942 רָאי ןיא .גָאט ןקיטנייה ןזיב ןעמָאנ
 "יאעטעּפ ןופ קרעװ יד ןבעגוצסורַא טעטימָאקא רעד טָאה -- רָאי 0
 4 ןיא ,תירבע ןיא ןטפירש ענייז ןופ לַאװסױא ןַא טכעלטנפערַאפ
 .(1953) ג"ישת רדאב 'ו ןברָאטשעג זיא רע .דנעב

 טינ ןלעװ רימ ביוא ,רעלופ ןייק ןייז טינ טעװ טכיזרעביא רעד טָא
 רעשידיי רעד ןיא ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןופ קלח ןגעוו ןלייצרעד
 ןַא רעייז זיא קלח רעד טָא זַא ,טסּוװַאב זיא סע .ןרַאגנוא ןיא עסערּפ
 -גידַאב עלַאקָאל יד ןיא הביס יד ןעעז רעביירש-עטכישעג יד .רעמערָא
 עשיערבעה יד זַא ,םעד וצ ןעוועג םרוג ןבָאה ןעגנוגנידַאב יד טָא :ןעגנוג
 גנושרָאפ ןייז ןיא .ןרַאגנוא ןיא טלַאהנָא ןייק ןענופעג טינ טָאה הלכשה
 ,םילשורי ,א ךרכ ,תשרא) ןרַאגנוא ןיא ןטפירשטייצ עשיערבעה יד ןגעוו
 ןיא הלכשה עשידיי יד; זַא ,גרובצַאק לאנתנ טסעפ טלעטש (ט"ישת
 רעקידרעטעּפש ַא ןיא ןוא שישטייד ןעוועג בײהנָא ןופ זיא דנַאל םעד טָא
 ןעגנוגנידַאב עמעװקַאב ןייק ןעװעג טינ ןענעז סע ןוא ,שירַאגנוא עזַאפ
 -גוניישרעד טעז ןעמ לפיוו ףיוא .רוטַארעטיל עשיערבעה ַא ןפַאש רַאפ
 ַא יװ ןטלַאהעג יײז ןרעװ ,ןרַאגנוא ןיא הלכשה רעשיערבעה ןופ ןעג
 -געטשבלעז ַא וצ ןוא ,ךיירטסע ןיא רוטַארעטיל-הלכשה רעד ןופ לייט
 ַא ןעוועג זיא ,סלַאפנדעי ."ןעגנַאגרעד טינ יײז ןענעז םָארטש ןקיד
 ןוא ,ןרַאגנוא ןיא םיליכשמ ענלצנייא יד ןשיװצ חוכ-סנבעל רעסיוועג

 ןיא ןעגנוטייצ עשיערבעה עכעלטע טכַארבעגסױרַא טָאה חוכ רעד טָא
 .טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצעביז יד

 שיערבעה ַא טעגיס-שָארַאמרַאמ ןיא ןענישרעד זיא 1874 רָאי ןיא
 ןיא .(רעלצניג םהרבא רָאטקַאדער) "רותה; ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ
 תופילח עימשהלו עידוהל ןמאנ ריצ, :טנכייצרַאפ זיא ּפָאק-רעטנוא
 .השודקה ונתפש ןרק תמרהלו ,ןורשי םוא תראפתל ,םלוע תורוקו לבתב
 ."ןידו תד יעדוי לכל םולש רבודו ,םיתעה יעדוי םימכחל בוט שרוד
 .רעטקַארַאכ ןשיטסיצילבוּפ-וװיטַאמרָאפניא ןַא ןופ ןעוועג זיא גנוטייצ יד

 טעדנירגעג גרובשערּפ ןופ רעשיפ בקעי טָאה ךרעב רעטעּפש רָאי ַא

 ןַאטרַאב טסענרע רי"ד

 רָאטקַאדער ןוא רעדנירג
 ךישממ זיא סָאװ ,"טעלעק יוא ,, ןופ

 לארשי ןיא ןענייש

 :ָאטָאמ ןקידנגלָאפ טימ ,"ידוהיה, ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ שיערבעה ַא
 ,הילא הולנה ןינע לכו השודקה ונתפש יכמותב תויהל וצפח זוחמ תישי;
 דיגהל ,קדצ יללעמ הליהתל ריכזי ,םימיה ירבד תורוקו תושדח עימשי
 -נכָאװ סָאד זיא טלַאהניא ןייז טיול ."ותקדצ לארשי תיבלו דסח בקעיל

 .עשירַארעטיל ַא ןעוועג טַאלב

 ,גרעבסדנַאל בייל הדוהי טָאה (ה"לרת רדא) הפוקת רעבלעז רעד ןיא
 תיב; ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח ַא טעדנירגעג ,ןײדרַאװסָארג ןופ
 וירפ, :טנכייצרַאפ ןעוװעג זיא ּפָאקרעטנוא ןיא ןוא ,"םימכחל דעו
 -שדוח רעד ןופ טלַאהניא רעד ."ןורשי תמכח תוגרעב רכבי םישדחל
 רעד ןופ סױרַא טינ טייג ןוא וויטַאװרעסנָאק רעייז ןעוועג זיא טפירש
 ,ןעגנושרָאפ ןעוועג זיא ןינע ריא סָאװ ,הלכשה רעקיסעמ רעד ןופ םַאר
 יד .הצילמ עשיערבעה יד ןריוויטלוק ןוא ,גנוטכיד ןוא קודקד .,ךַארּפש
 יד, ,זיא גנושרָאפ רעטנַאמרעדנביױא ןייז ןיא ןגרובצַאק ןופ הנקסמ
 ןבָאה ,ןרַאגנוא ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,הלכשה רעד ןופ ןעגנוטייצ
 קינייװ זיולב ךיז ןבָאה ןוא ןָאט םעיינ ןייק ללכ-ךרדב טכַארבעגניײירַא טינ
 ןענעז עכלעוו ,ןימ םעד ןופ ןעגנוטייצ עקירעביא יד ןופ טדיישרעטנוא
 לפיוו ףיא ..רעדנעל עטסטנעָאנ יד ןיא ןענישרעד טייצ רענעי וצ
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 רעד ןופ ןטפירשטייצ ערעדנַא ןופ טײקשרעדנַא ןַא ןַארַאפ זיא ָאד
 ןעגנוטייצ ייווצ יד ןופ ץנעדנעט רעזעיגילער רעד ןיא סָאד זיא ,הלכשה
 עשיערבעה יד זַא ,טזייורעד סָאװ ,"םימכחל דעו תיב, ןוא "ידוהיה,
 תד ןופ ןדָאב ןפיוא ןענַאטשעג ךָאנ ןענעז ןרַאגנוא ןיא םיליכשמ
 .?עיצידַארט ןוא

 עשיכַארגָאילביב ַא טיירגעגוצ טָאה רעכלעוו ,ןהכ ףסוי .א טיול
 עינַאװליסנַארט ןיא עסערּפ רעשידיי ןוא רעשיערבעה רעד ןופ המישר
 ןענעז (ח"ישת ,ג"ל ךרכ ,רפס תירק) רָאי טרעדנוה ךרעב ןופ ךשמ ןיא
 0 ןטפירשטייצ ןוא ןעגנוטייצ 58 ןענישרעד עינַאװליסנַארט 5
 28 יד ןופ .שידיי ןיא 20 ןוא תירבע ןיא 28 -- תויתוא עשיערבעה

 פיוא ןעגנוטייצ לָאצ רעד ןגעוו .ןטפירשטייצ-הרות 32 ןענעז ןענוט
 יד ןענעז עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא -שיכיירטסע רעד ןופ הטש ןצנַאג
 -ביב ןופ טיבעג םוצ טרעהעג חוכיוו רעד טָא רעבָא ,טלייטעצ ןעגנוניימ
 .עיפַארגָאיל

 עקיטכיוו ייווצ ןכיירטשוצרעטנוא יאדכ זיא טרָא םעד טָא ףיוא
 -הרות ןופ טיבעג ןפיוא ענייא ,ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןיא סעבַאגסיוא
 הנווכ יד .לארשי תמכח ןופ טיבעג ןפיוא ערעדנַא יד ןוא ןטפירשטייצ
 'שדוח רעד וצ ןוא "תויּפלת לת; גנוטיײצנכָאוװ-ייוצ רעד וצ ָאד זיא
 ."רגה ץראמ הפוצה, טפירש

 ןיא 1892 רָאי ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה "תויּפלת לת;
 ןוא גרובצַאק יבצ דוד ברה ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ןעציאוו
 ,עסערּפ-הרות רעטגייווצרַאפ-טיירב רעד ןופ בייהנָא םעד טנכיײצַאב טָאה
 ןוא טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ףוס ןופ ןרַאגנוא ןיא טילבעג טָאה עכלעוו
 -גייוועגרעסיוא ןַא וצ ןעוועג הכוז טָאה גנוטייצנכָאװ-ייוװצ יד טָא .רעטייוו
 ךיילג ןרָאװעג טפיוקרַאפסיוא ןענעז ןטפעה עטשרע יד .החלצה רעכעל
 ַא ןיא ןקורד וצ ייז קיטיונ ןעוועג זיא'ס ןוא ןענישרעד ןענעז ייז יו
 סָאװ ,טקַאפ ןיא טקעטש החלצה רעד ןופ דוס רעד .עגַאלפיוא רעטייווצ
 ןופ ןעמעלבָארּפ יד טעמדיוועג טרָא ןעזעגנָא ןַא טָאה רָאטקַאדער רעד
 יד :יײז ןופ עקיניא ןענַאמרעד ָאד ןלעװ רימ .הכלה רעלעוטקַא
 תוריג ןופ םיניד יד ,הכלה רעד טול ןטַארײה עליוויצ ןופ עגַארפ
 ןישודיק ,ןטַארײה עכלעזַא ןופ ןריובעג ןרעװ סָאװ ,רעדניק יד יבגל
 ךרוד תוצמ ןקַאב סָאד ,עיפַארגָאטָאפ ַא ךרוד תונוגע רתיה ,יאנת לע
 ךיוא ןענעז סע .ןישַאמ רעשירטקעלע ןַא ךרוד ךיוא יװ ,ןישַאמ ַא
 ,ןעמעלבָארּפ ענעדיישרַאפ גנוטיײצנכָאװ-ייווצ רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב
 לארשי-ץרא ןפיוק סָאד יו ,לארשי-ץרא ןיא בושי םעד עגונ ןענעז סָאװ
 .זנַאל ןיא ןלוש עכעלטלעוו יד ןופ עגַארפ יד ןוא םיגורתא

 עגַארפ יד ןעלדנַאהַאב סָאד טָאה טרעװ ןשירָאטסיה ןסיורג ַא
 "תויּפלת לת; ןופ רעטעלב יד ףיוא רעגַאל ןזעיגילער ןיא םזינויצ ןפ
 .1904 ןוא 1897 ןרָאי יד ןיא

 ןיא יז ןוא "תויּפלת לת; טריטסיזקע טָאה רָאי קיצרעפ ןוא ףניפ
 הכוז ןבָאה סָאװ ,ןטפירשטייצ עשיערבעה עקינייוו יד ןופ ענייא ןעוועג
 טכעלטנפערַאפ ןענעז רעטעלב עריא ףיוא .םימי תכירא ַאזַא וצ ןעוועג
 עשוהי ברה ןופ .םינברה ילודג עקיטלָאמעד יד ןופ םירמאמ יד ןרָאװעג

 תוהתפמ, ןעמָאנ ןטימ רפס ַא ("המכחה ןיעמ ,, לעפמ תאצוה) שטייד ל"גס
 ,ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא זיא סע -"תויפלת לת ינרותה תעה-בתכל
 יד ןופ ןעמענ יד םורַא טמענ יא דנַאב רעטשרע רעד זיא רפס רעד זַא
 קנעדנָא רעקיבייא ןַא ...טרעדנוה ןביז בורק זיא לָאצ רעייז סָאװ ,םירבחימ
 -רעד ןוא ןרָאװעג רטפנ ןענעז סָאװ ,םירפוס ןוא םימכח ,םִינואג רַאפ
 .ד"יה הפוקת:האוש רעד ןיא ןרָאװעג טעגרה

 -ילב רעד ןיא :"רגה ץראמ הפוצה, טפירש-שדוח רעד ךייש סָאװ
 רעקיטכיוו ַא ןעוועג ןרַאגנוא זיא עּפָארײא ןיא לארשי תמכח ןופ הפוקת
 ךַארּפש עשטייד יד .ןטפַאשנסיװ עשידיי ןופ טיבעג ןפיוא רעטנעצ
 ,סרעטנעצ ענעדיישרַאפ יד רַאפ ָאטנַארעּפסע ןימ ַא יו טנידעג טָאה
 ייס ןוא ברעמ ןיא םימכח יד ךרוד ייס ןרָאװעג טדערעג זיא יז לייוו
 ךיז טָאה סָאװ ,ןרַאגנוא ןיִא עּפורג-רעלטפַאשנסיװ יד .חרזמ ןיִא
 סָאװ טָאה ,טשעּפַאדוב ןיא רַאנימעס-םינבר םעד םורַא טרירטנעצנָאק
 ןעמָאנ ןטימ שירַאגנוא ןיא ענובירט ענעגייא ןַא ןבעגעגסױרַא תמא ןַא
 יד טריצודער טָאה הציחמ-ךַארּפש יד רעבָא 'יאזגפצהנ 245140 26ת16"

 ַא קיטיונ ןעוועג זיא סע .עקידנדער-שירַאגנוא יד וצ זיולב גנוטיײרּפשרַאפ
 ךעלדנעטשרַאפ זיא סָאװ ,ךַארּפש רעד ןיא ענובירט עכעלטפַאשנסיװ
 שארב יולב הדוהי רָאסעּפָארּפ ןוא ,ןרַאגנוא ןופ עטנרעלעג יד .ךס ַא רַאֿפ
 רַאפ טפירש-רָאילטרעפ עיינ ַא ןבעגוצסיורַא ןסָאלשַאב ןבָאה ,ייז ןופ
 זיא טפעה עטשרע סָאד .ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןיא לארשי תמכח
 ילוצ ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא עבַאגסיוא יד ןוא 1911 רָאי ןיא סױרַא
 פיר = יד זיא 1921 רָאי ןיא .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 פוצהפ ףיוא ןעמָאנ ריא טרעדנעעג יז טָאה ןַאד ןוא ןרָאװעג טײנַאב
 זיא תירבע; זַא ,רעטנוא ןכיירטש ןרָאטקַאדער יד ."לארשי תמכחל
 עטרעטלערַאפ יד זיולב טַינ ןוא לארשי תמכח ןופ ךַארּכש עכעלריטַאנ
 ."גנושרָאפ ןופ ןוא טפַאשנסיװ ןופ ךַארּפש
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 !עיצַאלימיסַא רעד ןופ רעטנעצ ןיא 1911 רָאי ןיא ענובירט עשידיי ַא
 .געט ענפי ןיא שודיח רעסיורג ןימ ַא םעד ןיא ןעװעג זיא קפס ןָא
 ,ןרָאטַאיציניא יד ןופ ןוויטָאמ יד רַאפ גנורעלקפיוא עטנַאסערעטניא ןַא
 רע סָאװ טָא ןוא ,גנושרָאפ רעטנָאמרעדנביױא ןייז ןיא גרובצַאק טיג
 טקרַאטשרַאפ ךיז ןבָאה סע ןעװ ,טייצ רעד ןיא זַא ,טנייש סע; :טגָאז
 ,ךַארּפש-הנידמ רעד ןיא רוטלוק יד ןעלצרָאװרַאפ וצ ןעגנובערטש יד
 ןיא .שטיײד ןיא גנוטייצ ַא ןבעגוצסיורַא ןשטנּוװעג ןעוװעג טינ זיא
 עריא ןופ ןעוועג ןענעז ןדיי יד סָאװ ,עיצַאזירַאידַאמ ןופ הפוקת רעד
 טשטייטעגסיוא טנַאקעג ךַאז יד טַאה ,סרעציטשרעטנוא עשיטסַאיזוטנע
 ןופ גנורעדילגנייא יד ןטלַאהרַאפ וצ לולע זיא סָאװ ,טירש ַא יװ ןרעוו
 ,ןטרַאװרעד וצ ןעוועג טינ זיא הנכס ַאזַא .ךַארּפש-דנַאל רעד ןיא ןדיי יד
 ."גנוטַײצ רעשיערבעה ַא ןופ ,ךעלדנעטשרַאפ

 ןעוועג חילצמ טָאה (רעלטפַאשנסיװ רעסיורג ַא) רָאטקַאדער רעד
 הפוצה, ןוא עטנרעלעג עטסעב יד הינסכא רעד טָא ןיא ןעגנערבוצניירַא
 עטסעב יד ןופ רענייא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוװרַאפ ךיג רָאג זיא "רגה ץראמ
 ןעעזעגנָא ןַא טרעכיזרַאפ ךיז טָאה ןוא לארשי תמכח ןופ ןעגנולמַאז
 .טפַאשנסיו רעשידִיי רעד ןיא טרָא



 ןרַאגנוא ןיא עסערפ עשידי יד

 רַאפ ןטלַאהעג ןדיי עשירַאגנוא יד ןבָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 -דנעטשרַאפ .שפנו בלב ןריפ יז ףרַאד ןעמ סָאװ ,המחלמ עשיטָאירטַאּפ ַא
 ןטימ ןעגנורדעגכרוד ןעוװעג זיא עסערּפ עשידיי יד ךיא זַא ,ךעל
 ןדנעּפש וצ ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא ןענעז ןדיי יד :טסייג ןשיטָאירטַאּפ
 ןוא ץיירק ןטיור ןרַאפ ,דנָאפ-םיטילפ ןרַאפ טנַאה רעטיירב ַא טַימ
 יד .האוולה-המחלמ רעד ןופ סעיצַאגילבָא ןיא טלעג רעייז ןריטסעווניא

 ןריציפָא ןוא רענלעז ןגעוו טרימרָאפניא שיטַאמעטסיס ןבָאה ןעגנוטייצ
 ןפיוא וויטַאיציניא ןזיװעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,גנומַאטשּפָא רעשידִיי ןּופ
 ןעגנונעכייצסיוא ןוא ןשינעגיײצ-ןרע וצ ןעוועג הכוז ןוא דלעפ-טכַאלש
 ןופ ןרענָאיּפ יד סָאװ ,לַאפוצ ןייק טינ זיא סע .םישעמ-הרובג ערעייז רַאפ
 -טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ אקווד ןעמוקעג ןענעז טייקיליוויירפ רעד
 רָאי ןיא טָאה סָאװ ,"האיבכמ, דנַאברַאפ-ןטנעדוטס רעד .גנוגעווַאב
 ענייז עלַא זַא ןסָאלשַאב טָאה ,םירבה טנזיױט בורק טליײצעג 4
 ןפיוא קיליוויירפ ןייג ןוא ןריזיליבָאמ ךיז ןלָאז ,םַאנסיוא ןָא ,םירבח
 ןשיוװצ ,ףמַאק ןיא ןלַאפעג ןענעז םירבח-"האיבכמ, יד ןופ ליפ .טנָארּכ
 ןופ ןַאגרָא ןופ רָאטקַאדער ןוא דנַאברַאפ ןופ רעציזרָאפ רעד ךיוא ייז
 יד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז ערעדנַא .שַאיָאל ןעמעד גנוגעװַאב רעד
 .ןעגנונעכייצסיוא עטסכעה יד טימ טריצַאב ןטנָארפ

 -שיכײרטסע רעד ןופ ךורבנעמַאװצ ןטימ ,1918 טסברַאה ןיא
 ןײטש ןבילבעג ןרַאגנוא ןיא ןדיי יד ןענעז .,עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא
 סָאד ןעמוקעגפיוא זיא טײקפרַאש רעצנַאג ןייז ןיא .געוו-דייש ןפיוא
 .טייקיירט רעשיטילָאּפ ןופ ןוא טייקשיטנעדיא רעלַאנָאיצַאנ ןּופ םעלבָארּפ
 ?רעטייוו סָאװ -- טגערפעג ןבָאה עלַא

 -ליסנַארט ,גרובנעזיולק ןיא זיא הפוקת רעשימרוטש רעד טָא ןיא
 "טעלעק א; ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ ןדײשַאב ַא ןענישרעד ;,עינַאּיו
 טלַא רָאי 22 ןופ ןַאמרעגנוי ַא ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא .(חרזמ רעיינ)
 ,ץנעדורּפסירוי ןופ טנעדוטס ַא ,ןָאטרַאמ (לאקזחי) טסענרע ןעמָאנ ןטימ
 ןעוועג זיא רע .לטעטש ןיילק ַא ןיא בר ןשיסקָאדָאטרָא ןַא ןופ ןוז רעד
 דנַאברַאפ-ןטנעדוטס ןשיטסינויצ ןופ ענעבילבעגרעביא יד ןופ רעניײא
 ףמַאק (1 :רערָאלק ַא ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ ןַאלּפ רעד ."האיבכמ;
 ןופ ןעמָאנ רעד ךיוא) :קנַאדעג ןשיטסינויצ םעד ןריזילַאער רַאפ

 יאר -- ?ראפמ:צעלאנה ידע קוגל גמ ערטער בע דפרקא געדא כו גערער

 סוג -- אסמש עו. = = 2 07 זחבץשוא 24.
 עמנואל טתק- מערב רט-טקסעואקי-ע 2 ר? יי יט אי

 הפוקת רעגרובנעזיולק רעד ןיא ייטעלעק יוא,

 ,לארשי-ץרא ןעייל ,חרזמ ןיא ;ןַאלּפ ןפיוא ןזיװעגנָא טָאה גנוטייצ רעד
 ףמַאק (2 :(טפנוקוצ עיינ ןייז ןעיובפיוא קלָאפ עשידיי סָאד טעװ
 ןוא טיײהרעדנימ רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג ןכיירגרעד רַאפ
 רעד ןופ רעדנעל יד ןיא ןבעל ןלַאנָאיצַאנ--שידיי ַא ןופ יובפיוא רעד
 .הלוג

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןַאלּפ ןטנָאמרעדנבױא ןופ טסייג ןיא
 ןעמָאנ ןטימ דנַאברַאפ-דנַאל ַא ,גנוטייצ רעד ןופ ןעניישרעד ןכָאנ ךיילג
 טנידעג טָאה סָאװ ,?עינַאװליסנַארט ןיא ןדיי יד ןופ דנוב רעלַאנָאיצַאנ;
 -עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עקיצנייא יד יוװ האוש רעד ןופ ןרָאי יד זיב
 ,ײטרַאּפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד טגייווצרַאפ ךיוא ךיז טָאה ריא ןופ
 ןטיבעג עקירעביא יד ןופ ןדיי יד טימ טעברַאעגנעמַאזוצ טָאה עכלעוו
 ַא וצ ןעװעג הכוז טָאה ןוא (עניווָאקוב ןוא עיבַארַאסעב .,טַאגער)
 .ןטעטַילַאּפיצינומ יד ןיא ןוא טנעמַאלרַאּפ ןשינעמור ןיא ץנַאטנעזערּפער

 סָאװ ,עינַאװליסנַארט ןיא ןדיי יד ןופ גנוגעװַאב עלַאנָאיצַאנ יד
 ןעוו ןָאפ ריא ןביוהעגפיוא טָאה ,ענובירט ריא ןעוועג זיא "טעלעק יּוא,
 רעייז ןעוועג ןענעז טַאמילק ןשיטילָאּפ ןוא ןקיטסייג ןופ ןעגנוגנידַאב יד
 -עג טָאה (דנַאלרעטומ סָאד) ןרַאגנוא ןטנעָאנ ןיא .םעד רַאפ םעװקַאב
 ןעמָארגָאּפ טריפעגכרוד טָאה ןעמ .םזיטימעסיטנַא רעד טעוװעדליוו
 ווא קיטסיײג ןריציפיטנעדיא וצ ךיז ןעוװעג רעווש זיא'ס ןוא ןדיי ןגעק
 ןוא האנש זיולב ןצרַאה ןייז ןיא טָאה סָאװ ,קלָאפ ןטימ לערוטלוק
 ןעוװעג זיא טכַאמ עשינעמור עיינ יד .רעגריב עשידיי יד יּפלכ טָאּפש
 ןופ טלַאטשעג עשירַאידַאמ יד ןריזילַאמינימ ןיא טריסערעטניארַאפ
 -יזילַאטסירקסיוא רעד ןגעק ןעוועג טינ יז זיא רעבירעד .עינַאװליסנַארט
 רעטסומ ןטיול ,טייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ערעדנוזַאב ַא יו ןדיי יד ןופ גנור
 ,רעדנּוװ ןַײק טינ זיא סע .טײהרעדנימ רעשטייד רעטלַא רעד ןופ
 :עלענש ַא רעיײז ןעוועג זיא גנוגעװַאב רעד ןופ גנולקיװטנַא יד סָאװ
 ןַא טרָא ןדעי ןיא ןעמוקַאב ןוא תוליהק יד טשרעהַאב ןבָאה ןטסינויצ יד
 גנוטַײל יד זיא תוליהק עשיסקָאדָאטרָא יד ןיא .טייהרעמ עטולָאסבַא
 -- תוליהק עשיגָאלָאענ יד ןיא ןוא ,"יחרזמ, ןופ טנעה יד ןיא רעבירַא
 .םַײללכ-םינויצ יד ןופ טנעה יד ןיא

 ַא יװ ןעניישרעד ןביוהעגנָא ?טעלעק יּוא, טָאה 1920 רָאי ןיא
 ליפ טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה ןָאפ ריא רעטנוא ןוא גנוטייצ עכעלגעט
 גנוטייצ רעכעלגעט רעד ץוח ַא .ןשטנעמ עטמירַאב ,םינקסע ,םידימלת
 לַאנרושז-ןכָאװ ןטרירטסוליא ןַא ןבעגעגסױרַא ?טעלעק יא, טָאה
 ייב .דנַאל ןופ ןִינב םעד טעמדיװעג ,(דרע יד) "8 0616" ןעמָאנ ןטימ
 ןעמָאנ ןטימ גַאלרַאפ-רעכיב ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא גנוטייצ רעד
 "עביירש עטסעב יד טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה םיא םורַא ןוא "המידק;
 ,ּפיט-"תוּברת, ןופ ןלוש ןופ ץענ ַא ןעמוקעגפיוא זיא סע .רעטכיד ןוא
 ןעמוקעגפיוא ןענעז סע .תירבע ןעװעג זיא ךַארּפש ןרעל רעייז סָאװ
 -טרָאּפס ,(.א .א ?היסיראב , ,"הביבא;) ןדנַאברַאפ-טנגוי עשיטסינויצ
 םוטנדיי רענַאװליסנַארט סָאד .(ךָאנ ןוא "ןושמש, ,"רוביגה;) ןדנַאברַאפ
 ָאיצַאזינַאגרָא רעד טימ ךיילגוצ .ןבעל טימ ןעלדורּפש ןביוהעגנָא טָאה
 עטשרע יד ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז טייקיטעט רעלערוטלוק ןוא רעלענ
 .עינַאװליסנַארט ןופ הילע יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא סעמרַאפ-הרשכה

 סי



50 
 ,שירַאגנוא ןיא ןדיי עשירַאגנוא ןופ ןעגנוטייצ

 א7 ט?אזאואהואאו

 אאטצאז 25100586 1871
  ?צשסנצאא 3 3.5244 פ סט 151. 1ואטה830 יי 2 ;

 312ק5580 3 1885: 2

 סם, שש. (טסוּפסטמספ 2םודטאפ- ץמומבג/ הגתקנפוו

 גנושייצ עשידיי עניימעגל}

 לארשי ןיא ןוא עניטנעגרא ןיא רעטייוו ןעניישרעד ןוא ןרַאגנוא ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,שטייד ןוא שיאערבעה



 ןרַאגנוא ןיא עסערפ עשידי יד

 ןרָאװעג ןטלַאהעג טקנוּפדנַאטש ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ זיא "טעלעק יּוֲא;
 יז סָאװ ,זיא תוכז רעסיורג ריא .ָאװינ ןכיוה ַא ןופ גנוטייצ ַא יװ
 תומילש רעשידיי ןופ ליפעג סָאד רענעײל עריא ןבעגעגקירוצ טָאה

 םעד ןעזעג "טעלעק יּוא , ןיא ןבָאה ,ןדיי-טינ ןוא ןדיי ,עלַא .תודחא ןוא
 .םוטנדיי רענַאװליסנַארט ןופ גנוניימ רעטנעטעּפמָאק רעד ןופ קורדסיוא
 ?סערדַא ןשידייא םעד גנוטייצ רעד ןיא ןעזעג ןבָאה ןטימעסיטנַא יד ךיוא
 -מָארגָאּפ יד ןענעז (1927 ןוא 1923 ןרָאי יד ןיא) ןעמָארגָאּפ יד תעב ןוא
 עיצקַאדער יד טעטכינרַאפ ןבָאה ,גנוטייצ יד לכ-םדוק ןלַאפַאב סעקישטש
 ןיא תסנכ-יתב יד וצ קעװַא ייז ןענעז טרָאד ןופ ןוא --- יירעקורד יד ןוא
 .טָאטש

 -יולק ןיא "טעלעק יּוא, ןענישרעד זיא רָאי קיצנַאװצ ןוא ייווצ
 ,ןָאטרַאמ .ַא ר"ד ןענַאטשעג ריא ןופ שארב זיא טייצ עצנַאג יד .גרובנעז
 רעשיטסינויצ רעטבילַאב ַא ןרָאװעג ןרָאי יד ןופ גנַאג ןיא זיא רעכלעוו
 יו ןרָאװעג טלייװעגסיוא ןָאטרַאמ ר"ד זיא 1930 רָאי ןיא .גיהנמ
 ,די רעטשרע רעד) גרובנעזילק ןופ רעטסיימרעגריב-עציוו רעד
 זיא'ס ןעוו ןוא ,(טמַא םעד טָא ףיוא ןרָאװעג טלייועגסיוא זיא סָאװ
 םוטנדיי עשינעמור סָאד טָאה ײטרַאּפ-דנַאל עשידיי יד ןרָאװעג ןפַאשעג
 .טנעמַאלרַאּפ ןיא טַאטוּפעד סלַא ןָאטרַאמ ר"ד םעד טלייוועגסיוא

 ןוא ל"ז רָאבמַאי ףסוי יו םירבח:-עיצקַאדער יד ןופ עקינייא
 רעקידלארשי רעד ןיא טעברַא רעייז ןעוועג ךישממ ןבָאה (גיצנַאד ללה
 .רענעייל ןשיערבעה םעד ךיוא טנַאקַאב ןענעז ןעמענ ערעייז ןוא עסערּפ

 רעבירַא זיא עינַאװליסנַארט ןופ טיבעג-ןופצ רעד ןעוו ,1940 רָאי ןיא
 רעד ןופ לעפַאב ןפיוא ןרָאװעג ןסָאלשעג גנוטייצ יד זיא ,ןרַאגנוא ןייק
 ןיא ןעניישרעד ריא טײנַאב גנוטייצ יד טָאה רעטעּפש רָאי טכַא .טכַאמ
 םעד ןוא (1960 ןיא ןברָאטשעג) ןָאטרַאמ ר"ד טימ שארב ,ביבא-לת
 .תורוש יד טָא ןופ רעביירש

 ןבעגעג טָאה 1918 רָאי ןיא "טעלעק יוא, ןופ ןעניישרעד סָאד
 טָא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ ךיוא סיוטש ַא
 טָאה טַאנַאב ןָאיַאר ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד .דנַאל לייט םעד
 -- 1920) (טייצ עיינ) "רוק יוא; ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ ַא ןבעגעגסױרַא
 -סױרַא טָאה תוליהק עשיסקָאדָאטרָא יד ןופ עלַארטנעצ יד ןוא 0
 ןעמָאנ ןטימ שירַאגנוא ןיא טַאלבנכָאװ ַא ַאדרוט טָאטש רעד ןיא ןבעגעג
 -סיױרַא טָאה גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא םָארטש רעדעי ."תמאה;
 סָאד ןעוועג זיא גנוטייצ עטסטיירּפשרַאפ יד ,ןַאגרָא םענעגייא ןַא ןבעגעג
 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,(קלָאפ רעזדנא) "אסקטמא" טַאלבנכָאװ
 גנוטייצ רעד ןופ ץנעדנעט יד .1929--1940 ןרָאי יד ןיא ןײדרַאװסָארג
 טיירב ַא טעמדיוועג טָאה יז רעבָא ,עזעיגילער-שיטסינויצ ַא ןעוועג זיא
 -קָאדָאטרָא יד טזיורבעגפיוא טָאה סָאװ ,טיירטש ןכעלרעניא םעד טרָא
 ץנעװרעטניא רעד וצ לָאמ ןייא טינ ןעװעג םרוג ןוא תוליהק עשיס
 גנוטייצ רעד ןופ רעמיטנגייא רעד .ןעגנוטלַאּפש וצ ןוא טכַאמ רעד ןופ
 ןטסיוװיטקַא-"יחרזמה, יד ןופ ,םורטשרעסַאװ רעדנַאסקעלַא ןעוועג זיא

 רעטבַאגַאב רעד ןעוװעג זיא רָאטקַאדער ריא ןוא ,עינַאװליסנַארט ןיא
 ןופ ףוס ןיא טָאה רעכלעוו ,רענטייל ןַאטלָאז רעביירש ןוא טסילַאנרושז
 -סינָאיזיװער-שיטסינויצ רעד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז ןרָאי רעקיסיירד יד
 .גנוגעווַאב רעשיט

 עינַאװליסנַארט ןופ לייט-ןופצ רעד זיא 1940 רעבמעטּפעס ןיא
 ,ןרָאװעג טרידיווקיל זיא עסערּפ עשידיי יד ןוא ןרַאגנוא וצ רעבירַא
 ןגרָאזַאב ךיז ןפרַאד ןעגנוטייצ יד זַא ,ןעוועג זיא גנוזייוונָא ענײמעגלַא יד
 עשידיי יד רעבָא -- טכַאמ רעײנ רעד ןופ ןשינעביולרעד עיינ טימ
 לרוג רעד .שינעביולרעד עקיטיונ יד ןעמוקַאב טינ ןבָאה ןעגנוטייצ
 זיא ץענערג ןופ טייז רעשינעמור רעד ףיוא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ
 עינַאװליסנַארט ןופ לייט-ןופצ םעד ןסיירּפָא ןטימ :רעכעלנע ןַא ןעוועג
 יד טקרַאטשרַאפ ךיז ןבָאה ,לָארַאק גינעק ןופ עיצַאקידבַא רעד טימ ןוא
 תוריזג עיינ .דנַאלשטיײיד-רעלטיה ןוא עינעמור ןשיװצ ןעגנודניברַאפ
 ךיוא ןבָאה ייז ןוא ןדיי יד ןופ ּפָאק ןפיוא טזָאלענּפָארַא ךיז ןבָאה
 ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא 1940 ףוס זיב זַא ױזַא ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןפָארטעג
 .גנוטייצ עטצעל יד

 ןוא קילגמוא ןופ ןרָאי ןעװעג ןענעז רָאי ריפ עקידרעטייוו יד
 טכַאמעגכרוד םדוק ןבָאה עינַאװליסנַארט-ןופצ ןיא ןדיי יד .טייקמוטש
 -ץענעמַאק ןייק םישוריג יד) גנוטכינרַאפ ןופ סעצָארּפ ןעמַאזגנַאל ַא
 .(1942--1943 ןיא ןענָאילַאטַאב-סטעברַא יד ןוא 1941 ןיא קסלָאדָאּפ
 רעד זיא 1944 ץרעמ ןיא ןשטייד יד ךרוד ןרַאגנוא ןריּפוקָא ןטימ רעבָא
 ןענעז 1944 ינוי--יַאמ םישדח יד ןיא :ןרָאװעג טלייאעגוצ סעצָארּפ
 ,ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טריפעגקעווַא עינַאװליסנַארט-ןופצ ןופ ןדיי עלַא
 -ערגעס יד ךרודַא ןענעז סָאװ ,עקרַאטש ןוא עגנוי יד ןשיװצ ןופ ןוא
 רעסעב .טנעצָארּפ רעניילק ַא זיולב ןבעל םייב ןבילברַאפ זיא ,עיצַאג
 יד ץָארט :לייט ןקידמורד ןיא רעניווונייא יד ןופ בצמ רעד ןעוועג זיא
 ןופ טנעה יד ןיא ןרָאװעג טרעפילעגסיוא טינ ייז ןענעז תוריזג ערעווש
 סָאד ןוא ןרעלטיה ןופ הלּפמ יד ןעז וצ ןעוועג הכוז ןבָאה ןוא ןשטייד יד
 .גנואיירפַאב רעד ןופ טכיל עקידנעייגפיוא

 -ליסנַארט ןיא ןוא ןרַאגנוא ןיא ןענעז האוש רעד ךָאנ :ףוס םוצ ןוא
 ןרָאװעג טרעקעגקירוצ ןשיווצניא זיא לייט רעקידנופצ רעד סָאװ) עינַאװ
 .עסערּפ עשידיי יד ןלעטשוצפיוא ןווּורּפ ןרָאװעג טכַאמעג (עינעמור ןייק
 רעד ןיא ןעגנוטייצ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז ערעדנַא יד ךָאנ ענייא
 טנידעג ןבָאה ייז ןופ בור סָאד סָאװ ,ךַארּפש רעשידיי ןוא רעשירַאגנוא
 ַא ןיולב ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא עריא ןוא גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעד
 רעטשרע רעד ןיא .עיצקעסוועי רעד טנידעג טָאה ייז ןופ לייט רעניילק
 עדייב ןיא גיטשפיוא ןופ םינמיס ןרָאװעג ןעזעג וליפא ןענעז טייצ
 טרירטנעצנָאק ןבָאה ןטסינומָאק יד ןעוו ,1948 רָאי ןיא רעבָא .ןעמָארטש
 ןוא ,סרעטנעצ-חוכ עלַא ןפוא ןכעלסילשסיוא ןַא ףיוא טנעה ערעייז ןיא
 רעביא קַאה יד ןרָאװעג טזָאלעגּפָארַא זיא --- עסערּפ יד ךיוא ייז ןשיווצ
 טמוטשרַאפ קידנעטש ףיוא זיא עמיטש עשידיי יד .ןעגנוטייצ יד טָא
 עשידיי, זיא ןעמָאנ ריא סָאװ ,השרּפ עכעלטכישעג יד טָא ןוא ןרָאװעג
 .ףוס ןשיגַארט ריא וצ ןעגנַאגרעד זיא ,"ןרַאגנוא ןיא עסערּפ
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 ףרַאדנערַאה .י .ש

 ,"טַאלבסקלַאפ עשידיא סָאד, ןרַאװעג טעדנירגעג זיא 1925 רָאי ןיא
 רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןענישרעד זיא סָאװ

 רעד ןופ ןַאגרַא ןַא ןענישרעד ךיוא זיא'ס .המחלמ-טלעוו
 ."עמיטש עשידיא יד, ג"א עיצַאזינַאגרַא רעשיטסינויצ

 סַאד ןבעגעגסורַא טָאה יבר רעשטַאקנומ רעד
 ךיוא ןענעז סע ."גנוטייצ עשידיא יד , טַאלבנכָאװ,

 ,"טסירָאמוה רעשטַאקנומ רעד, ןענישרעד
 ."ןרעטש רעד, ,"לעקַאפ יד , ,"עמיטש רעסור-ןטַאּפרַאק,

 ןיא זיא ,עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד ןופ ןלַאפעצ ןכָאנ

 ןיא ,קילביּפער עשיקַאװָאלסָאכעשט יד ןענַאטשטנַא 1918 רעבָאטקָא

 -וס ,עיזעלש קלח ַא ,ןרהעמ ,ןעמהעב : ןצניװָארּפ יד ןופ לעטשנעמַאזוצ

 ןופ הכולמ רעיינ רעד ןיא .סור-ןטַאּפרַאק ןוא עיקַאװָאלס ,דנַאלנטעד

 ףיוא -- רעניווונייא ןָאילימ 15 טבעלעג ןבָאה ןטעטילַאנָאיצַאנ יילרע-לכ

 ,ןשטייד ,ןקַאװָאלס ,ןכעשט ---רעטעמָאליק .ווק טנזיוט 130 ןופ חטש ַא

 עטלַא-רָאי רעטרעדנוה יד .ןדיי 370.000 רעביא ןוא רענעטור ,ןרַאגנוא

 עשירַאגנוא-ךיירטסע יד דצמ עיצַאלימיסַא-רוטלוק ןוא עכעלכַארּפש
 ןופ םיבשות יד ףיוא העּפשה ערעיוהעגמוא ןַא טַאהעג טָאה םילשומ
 -ָארּפ עשירהעמ ןוא עשיכעשטןייר יד ןיא .םכותב ןדיי -- דנַאל םעד
 ןדיי יד ןבָאה -- ,שיכעשט ןעוועג זיא ןושל-סגנַאגמוא סָאד ּוװ ,ןצניוו
 עכעלכַארּפש עכעלנע ןַא .שטייד ךיוא -- שיכעשט רעסיוא -- טדערעג
 ןופ ןצניװָארּפ יד ןיא טשרעהעג ךיוא טָאה ןדיי יד ייב עיצַאלימיסַא
 רעד טימ ןטפַאהַאב ךיז קיטסייג ןבַאה ייז ּוװ ,עיזעלש ןוא דנַאלנטעדוס
 .רוטלוק רעשטייד

 ןבָאה סָאװ ,סור-ןטַאּפרַאק ןוא עיקַאוָאלס ןצניװָארּפ יד ךייש סָאװ
 ןרַאגנוא וצ טרעהעג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ףוס םוצ זיב
 ןעוועג -- שינעטור ןוא שיקַאווָאלס רעסיוא -- ךַארּפש-סגנַאגמוא יד זיא
 ןיא 1230:000 -- רעניווװנייא עשידיי עקיטרָא יד .שירַאידַאמ רקיעב
 טינ ךיז ןבָאה -- סור-ןטַאּפרַאק ןיא 100.000 רעביא ןוא עיקַאווָאלס
 טרעיינ ,תונושל עשינעטור ןוא עשילקַאװָאלס יד טימ ןעוועג ןתחתמ

 סורדןטַאּפרַאק ןיא עסערּפ עשידיי

 עשירַאידַאמ יד ןטלַאהעגפיוא טימרעד ןוא ,ןושל עשירַאגנוא סָאד טצונַאב
 סורדרַאפ ןקרַאטש רעייז ַא ןפורעגסיורַא טָאה סָאװ ,עיצַאלימיסַא-רוטלוק
 ןעוועג זיא שרעדנַא לסיב א .רעשרעה עשיקַאװָאלס ןוא עשיכעשט יד יב
 ןעוװעג ןענעז םיבשות עשינעטור סנעמעוו ,סור-ןטַאּפרַאק ןיא בצמ רעד
 -יַארקוא ןופ לעטשנעמַאזוצ ַא ןעוועג זיא ןושל רעייז ןוא ןווַאלסָאװַארּפ
 ןדיי יד ןבָאה ןכב .ןטקעלַאיד עשירַאידַאמ ןוא עשיקַאוָאלס ,עשינ
 ןבָאה ייז ןוא "רוטלוקא רעשינעטור רעד טימ טרילימיסַא טינ ךיז
 סָאד זיא לעיצעּפס .שידיי ןוא שירַאידַאמ ןצונַאב וצ ןגיוצעגרָאפ
 -- ,טעטש-ץניוװָארּפ יד ןיא ןטכיש-סקלָאפ עשידיי עטיירב יד עגונ ןעוועג
 סָאװ ,םירעױּפ עשידיי 15,000 ךרעל יד ןוא ,ןדיי עשידיסח יד רקיעב
 ךיז ןבָאה יז דו ,רעפרעד עשינעטור יד ןיא טבעלעג ןבָאה
 סױרַא טעברַא רערעװש רעד ןופ ןוא טפַאשטריװדנַאל טימ ןעמונרַאּכ
 .הסנרּפ רעייז ןגָאלשעג

 טנָאקעג טינ ןפוא םושב טָאה עיצַאלימיסַא-רוטלוק עשירַאידַאמ יד
 ןדיי יד ייב רעגיטש-סנבעל ןשיפיצעּפס םעד ןסייבנייא
 עװעג זיא םורַא רענײמעגלַא רעד ּוװ ,עלהנידמ רעסוריןטַאּפרַאק
 .רעפסָאמטַא רעשיסקָאדָאטרָא-שידיסח טימ טרעױהַאב ,שידיי ולוכ
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 ןבעל ןשידיי ןפיוא העּפשה עשינבר יד

 -ָאלס טימ טצענערגעג ךיז טָאה ץניװָארּפ רעסור-ןטַאּפרַאק יד
 ענײמעגלַא סָאד .עיצילַאג ןוא ןרַאגנוא ,עינַאװליסנַארט-שינעמור ,עיקַאװ
 -קרַאטש יד ןופ ןרָאװעג טרילָארטנָאק ןוא טריפעגנָא זיא ןבעל עשידיי
 םתוח רעייז טגײלעגפױרַא ןבָאה סָאװ ,םינבר ןוא םייבר עשיטַאנַאפ
 ןופ העּפשה פטסעדנימ יד ןזָאלעגוצ טינ ןוא ןבעל ןשידיי ןפיוא
 -ןטַאּפרַאק םעד ןיא טקיטעּפשרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,הלכשה רעד
 זיא ,ןושל-עמַאמ ,שידיי .טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ףיוא עלהנידמ רעסור
 דיי עקיטרָאד יד ןופ רעליימ יד ןיא טרעגריבעגנייא ןעוועג עקַאט
 -ָאילביב עשידיי ןדנירג וצ טבילרעד טינ ןבָאה םינבר יד רעבָא
 עשיסרוקיּפַאא יד ןופ ןרעװ טסולפנייאַאב טינ לָאז טנגוי יד ידכ ,ןקעט



 סור-ןטַאּפרַאק ןיא עסערפ עשידיי

 םעד ןיא יאמלה הביס יד ןייטשרַאפ וצ זיא אמעט יאהמ ."רעכיב
 -רעד טינ רעירפ ןענעז סור-ןטַאּפרַאק ןופ בושי ןכעלמיטסקלָאפ-שידיי
 זיא םורַא רענײמעגלַא רעד םגה ,ןעגנוטייצ עשידיי םוש ןייק ןעניש
 .ןזעוו-עסערּפ ןשידיי ַא רַאפ קיצניג ןעוועג

 רעשיקַאװָאלסָאכעשט רעלַארעביל רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד טימ
 עלַאנָאיצַאנ עטיירב ַא ןדיי יד רַאפ טריטנַארַאג טָאה סָאװ ,קילבוּפער
 ןעײרפַאב ךיז ןלָאז דנַאל םעד ןופ רעגריב עשידיי יד ידכ ,עימָאנָאטױא
 ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא ,תועּפשה-רוטלוק עשירַאגנוא ןוא עשטייד יד ןּופ
 ןיא רקיעב ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא ןבעל ןשידיי םעד ןיא גנורעדנע ןַא
 טציטשרעטנוא ןבָאה ןטעטירָאטױא עשיכעשט עלַאקָאל יד .סור-ןטַאּפרַאק
 יד ןעמוס עקידנטיידַאב טימ טרידיסבוס וליּפַא ןוא ןושל עשידיי סָאד
 ןבעלסיוא ךיז ןלָאז ןדיי יד ידכ ,סעפורט-רעטַאעט עשידיי עקידנרעדנַאװ
 .עשירַאידַאמ ַא טָאטשנַא ,הביבס-רוטלוק רענעגייא ןַא ןיא

 טימ טרידיסבוס ךיוא טָאה גנוריגער עשיקַאװָאלסָאכעשט יד
 עטעדנירגעג 1920 רָאי ןיא יד ,ךעלרעי ןָארק עשיכעשט טנזיוט טרעדנוה
 ןוא טעטש רעסור-ןטַאּפרַאק 12 ןיא ןלוש-סקלָאפ עשיערבעה ןופ ץענ
 סָאװ ,םכותב ,עיזַאנמיג רעשיערבעה רעשטַאקנומ רעד טימ ,ךעלטעטש
 ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא ,ל"ז לעגוק םייח ר"ד ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא זיא
 רעשיצַאנ רעד ברע זיא רעכלעוו ,קסנימ טָאטש רעשיסורסייו רעד
 טימ ןעוװעג הלוע ,1929 ץרעמ ןיא ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןופ עיצַאּפוקָא
 ףוס ןכָאנ ןברָאטשעג םיצולּפ זיא רע ּוװ ,לארשי ןייק החּפשמ ןייז
 .המחלמ רעד ןופ

 ,ָאריּפש רזעילא םייח ,יבר רעשטַאקנומ רעטמירַאב-קירעיורט רעד
 םיכסמ טלָאװעג טינ ןבָאה ,סור-ןטַאּפרַאק ןופ ךעליבר ערעדנַא ןוא
 "ששיסרוקיּפא, ענעגייא ןַא ןבָאה ןלָאז םיעשוּפ "עשיטסיניצ, יד זַא ,ןייז
 ףמַאק ןרעטיב ַא טריפעג ןוא (שיערבעה) שדוק-ןושל ןיא ץענ-לוש
 -ַאסעב ןוא עיצילַאג ןופ עקימַאטשּפָא -- רערעל עשיערבעה יד ןגעק
 סנעמעװ ,ןרעטלע יד ףױא םרח ַא טרימַאלקָארּפ ןוא -- .עיבַאר
 -נַאדמש עשיסרוקיּפַא-שיטסינויצ, יד ןיא טנרעלעג ןבָאה רעדניק
 .?ןטלַאטש

 ןגעק םרח ַא טרימַאלקָארּפ ךיוא טָאה יבר רעשטַאקנומ רעד
 סיורג טימ טרילָארטסַאג טָאה סָאװ ,(רעטַאעט שידיי) ?םיצל בשומ, םעד
 רעשילַארָאמ רעד טימ ,סור-ןטַאּפרַאק ןופ םיבושי עשידִיי יד ןיא החלצה
 רעבָא .סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עלַאקָאל יד ןופ גנוציטשרעטנוא
 -סקלָאפ ערעייט יד !ןפלָאהעג טינ ןבָאה תומרח ןוא תוללק עשיאייבר יד
 יד רַאפ ןקָארשעג ךיז ,תמא ןַא סָאװ ,ןבָאה סור-ןטַאּפרַאק ןּופ ןדיי
 ןטלַאהעג ךעלרעהפיואמוא ןבָאה םינבר יד סָאװ ,(םרח) ?תויתוא יירד;
 םעד ןופ ןשרעהַאב טנעקעג טינ ךיז ןבָאה יז רעבָא ,ּפעק ערעייז רעביא
 ,ךָאנ טרפב ,ןָאטעגּפָא יז טָאה רעטַאעט עשידיי סָאד סָאװ ,"ףושיכ;
 עשידיי עקידנרעדנַאװ יד רַאפ טָאה גנוריגער עשיכעשט יד ןעוו
 טײרפַאב ייז ןוא ןעגנורעטכיילרַאפ יילרע-לכ טכַאמעג סעּפורט-רעטַאעט
 -רעטַאעט עטפיוקרַאפ יד ןופ רעייטש ןלָאצ ןופ ,זייוולייט רעדָא ןצנַאגנִיא
 .המודכו ןענַאבנזיא יד ףיוא תועיסנ יד רַאפ תוחנה ןבעגעג ,ןטעליב

 טרָאּפעג ,טייקמורפ רעשיטַאנַאפ ןוא תודיסח ןופ טַאװרעזער םעד ןיא

 ,ףמַאק רערעווש ַא טריפעג ךיז גנַאל-ןרָאי טָאה ,תופיקת רעשיאייבר טימ
 יד טרעַײנ ,רעטַאעט ןשידיי םעד ןוא ןטסינויצ יד ןגעק זיולב טינ
 ,תוטיש עשידיסח עכעלצעזנגעק יד טפמעקַאב ךיוא ןבָאה םינבר ןוא םייבר
 ,םידיסח רעזלעב יד טפמעקַאב ןבָאה םידיסח רעשטַאקנומ יד :ונייהד
 ןופ םידיסח יד ןגעק ףמַאק ןרעװש ַא טריפעג ןבָאה עטצעל יד ןוא
 .ןיבר רעשטַאקנומ

 -פיוא זיא ,תקולחמ עשינבר ןוא עשידיסח ןופ לגנַארעג םעד ןיא
 .סור-ןטַאּפרַאק ןיא עסערּפ עשידיי יד ןעמוקעג

 רענָאיּפ רעד ןעוועג זיא ןחדב ַא
 סור-ןטַאּפרַאק ןיא ןזעוװ-עסערּפ ןשידיי ןופ

 שרעה ,ןחדב רעשידיי ַא זַא ,טקַאפ רעד קידריווקרעמ זיא'ס
 רענָאיּפ רעד ןעװעג קירוצ רָאי 70 טימ זיא (בילטָאג) רעטעגיס בייל
 ןיא ,טעגיס-שערָאמרַאמ טָאטש רעד ןיא גנוטייצנכָאװ רעשידיי ַא ןופ
 1918 רָאי םעד טניז טרעהעג סָאװ ,ץניװָארּפ רענַאװליסנַארט רעד
 -ןטַאּפרַאק ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רענָאיּפ רעד .עינעמור וצ
 סָאװ ,סייו גילעז רשֶא ןעמָאנ ןטימ ,ןחדב ַא ןעװעג ךיוא זיא סור
 רעד ןגעוו ."טסירָאמוה רעשטַאקנומ, ,טַאלבנכָאװ ַא ןבעגעגסױרַא טָאה
 ןעמוקסיוא טעװ ,ןחדב רעשטַאקנומ םעד ןופ לָאר רעשירענָאיּפ
 .תוכיראב ,ןלייצרעד וצ רעטעּפש

 ןיא טעדנירגעג תורוש יד ןופ רעביירש רעד טָאה 1925 רָאי ןיא

 עשידיי סָאד, ןעמָאנ ןטימ ,גנוטיײצנכָאװ עשידיי עטשרע יד שטַאקנומ
 רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םוצ זיב ןענישרעד זיא סָאװ ,"טַאלב-סקלָאפ
 ןשידיי ַא ןופ םוטנגייא סָאד ןעוװעג זיא גנוטייצ יד .המחלמ-טלעוו
 טַאהעג טָאטש רעד ןופ רעטנעצ ןַיא טָאה סָאװ ,סלזיימ .מ ,רעקורד-ךוב
 ןבָאה ןדיי יד יװ -- ?לטעלב סָאד; זיא בױהנָא ןיא .טפעשעג -ריּפַאּפ ַא
 עדעי ןרַאלּפמעזקע טנזיוט ןיא ןענישרעד -- עבַאגסיוא יד טלטיטַאב
 בָאה ךיא ןעװ ןוא ,ןסקַאװעג שזַאריט רעד זיא קידהגרדהב .ךָאװ
 ןענישרעד "לטעלב;/ סָאד זיא ,1927 רָאי-ףוס ןיא ,עלהנידמ סָאד ןזָאלרַאפ

 .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט ייווצ ןיא
 -רעביא ךיז טָאה שטַאקנומ ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד ןעוו

 1928 רָאי ןיא ייז ןבָאה ,החלצה טָאה "לטעלב שידיײ, ַא זַא ,טגייצ
 זיא סָאװ ,"עמיטש עשידיי יד, ,גנוטיײצנכָאװ ענעגייא ןַא טעדנירגעג
 רעטעלבנכָאװ עשידיי ייוצ יד .םויגעלָאק ַא ןופ ןרָאװעג טריגַאדער
 ,ןיבר רעשטַאקנומ םעד ןגעק ?ףמַאק-רעװּפָא; ןימ ַא טריפעג ןבָאה
 ןפמעקַאב םייב תועיבצ סָאד ןוא םיכרד עשלַאפ ענייז קידנזייוופיוא
 .המודכו ןלוש-סקלָאפ עשיאערבעה יד ןוא עיזַאנמיג עשיאערבעה יד

 ןגעק ןקידייטרַאפ ךיז טזומעג טָאה יבר רעשטַאקנומ רעד יוװ תויה
 ענעמונַאב ןייז ןסיגוצסיוא ּוװ טַאהעג טינ טָאה רע ןוא ןפירגנָא יד
 ןרָאװעג ןעגנּוװצעג רע זיא ,"םיעשוּפ עשיטסינויצ, יד ןגעק האנש
 ,"גנוטייצ עשידיי יד , ,ןושל ןשידיי ןיא ,טַאלבנכָאװ ןגייא ןַא ןבעגוצסיורַא
 רעזייל ר; ןעמָאנ ןטימ ,יאבג ַא םענייז ןופ ןרָאװעג טריגַאדער זיא סָאװ

 יבגל ?רעכעלטירשרָאפ; ןייז טלָאװעג טָאה דיי רעקיזָאד רעד ."עלעכעמ
 (ת 3
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 ַא טריטּפָאדַא רע טָאה ,רעטעלבנכָאװ עשידיי עקידנריטסיזקע ייווצ יד
 ."לטעלב , ןייז רַאפ שידיי ןטשירעמשטיידרַאּפ

 ןענישרעד המחלמ-טלעוװ רעטשרע רעד רַאפ זיא טשעּפַאדוב ןיא
 סנעמעװ ,"גנוטייצ עשידוי ענײמעגלַא; .נ .א גנוטייצ עכעלגעט ַא
 רעזייל 'ר טָאה .תויתוא עשידיי טימ ,"שטייד ךָאהא ןעוועג זיא ןושל
 רעשידיי רעטשעּפַאדוב רעד ןופ "ליּפשיב; םעד ןָאטעגכָאנ עלעכעמ
 ןיא (ןעלקיטרַא-טַײל) "ןעלקיטרַא רעטיילא יד ןבירשעג ןוא גנוטייצ
 ,רעטכעלעג ןוא קזוח ןפורעגסיורַא טָאה סָאװ ,שטייד ןטעשטעלַאקעצ ַא
 -ךָאהא יד ןעייקעצ טנָאקעג טינ שממ ןבָאה רענעייל עשידיי יד לייוו
 רעשטַאקנומ םעד ןצעביק קרַאטש עקַאט רימ ןגעלפ ."ירבע עשטייד
 .ןושל ?ןשטיידכָאה; ןייז רַאפ "רָאטקַאדער. סניבר

 יד ןבעגרעביא עלעכעמ רעזײל 'ר טגעלפ הרירב ןיא תמחמ
 ,הקיתשב ,טגעלפ רעכלעוו ,תורוש יד ןופ רעביירש םעד וצ ןטּפירקסונַאמ
 םעד רַאפ טמיטשַאב ןעװעג זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ םעד ןריגערָאקסױא
 זַא ,"םכסה רעלַאיגעלָאק ןימ ַאזַא ןעוועג זיא'ס .רעמונ ןקידנעמוק
 ןיבר רעשטַאקנומ םעד ןצעביק רעטייוו געמ ?טַאלבסקלָאפ עשידיי, סָאד
 עשיטסינויצ, יד טריקַאטַא טָאה עלעכעמ רעזייל :טרעקרַאפ -- ןוא
 .גלָאפרעד ןָא -- רעבָא ."םיעשוּפ

 טא טא נס עטס צא 6הנצ

 סע כד באב

 26 ימונ = = סוג גנאנרהאי שא שוא -

 טשצשידו
 על א הק אשיר יע

 ?עקלומרַאי יד, ,"שטַאלַאּפַאק, רעד
 ."למיירטש סָאד , ןוא

 ןוא רָאמוה רַאפ שוח ןטנוזעג ַא טַאהעג ןבָאה ןדיי רעשטַאקנומ יד
 יד טימ רעטעלבנכָאװ עשידיי רעשטַאקנומ יירד יד טלטיטַאב ןבָאה ייז
 םעד ןעמוקַאב טָאה "טַאלבסקלָאפ עשידיי סָאדק :ןעמענ עדנגלָאפ
 לקיטש ַא ןעווטג זיא רָאטקַאדער ןייז לייוו ,?שטַאלַאּפַאק רעד, ןעמָאנ
 ןפורעגנָא יז ןבָאה ?עמיטש עשידיי יד, .השבלה רעד ןיא "שטייד,
 -עיצקַאדער רעשיטסינויצ רעד ןופ דילגטימ ַא לייוו ,"עקלומרַאי יד,
 זיא -- לארשי ןיא טציא טבעל סָאװ ,ןײטשדלָאג השמ ,עיגעלָאק
 .עקלומרַאי ַא ןגָארטעג טָאה רע ןוא ,דיי רעשידיסח ,רעמורפ ַא ןעוועג
 סנעמעוו ,"גנוטייצ עשידיי יד, ,ןַאגרָא-בײל סניבר רעשטַאקנומ םעד
 רעזייל 'ר ,יאבג רעטנָאמרעד רעירפ רעד ןעוועג זיא'ס *רָאטקַאדער;
 ,ןעמוקעגסיוא זיא .למיירטש ַא ןגָארטעג םיתבש יד ןיא טָאה ,עלעכעמ

 טגנַאלרַאפ רע טָאה ,רעטעלבנכָאװ יירד עלַא טפיוקעג טָאה דיי ַא ןעוו זַא
 ..?למיירטש סָאד; ןוא א יד , ,"שטַאלַאּפַאק םעד;

 ךרעל טכַאמעגסיוא טָאה רעטעלבנכָאװ יירד עלַא ןופ שזַאריט רעד
 סעבַאגסיױא עקיזָאד יד ןופ רעמענּפָא-טּפױה יד .ןרַאלּפמעזקע 0
 עקידתונכש יד ןופ ןדִיי יד ןוא שטַאקנומ ןופ םיתב-ילעב יד ןעוועג ןענעז
 סָאװ ,(שיכעשט ףיוא ,דָארָאהשזוא) רַאװגנוא --- ךעלטעטש א ש
 שוילעס .סַאסגערעב ,סור-ןטַאּפרַאק ןופ טָאטשטּפױה יד ןעװעג זיא
 טבעלע עג ןבָאה סָאװ ,םירעוּפ עשידיי יד ןוא ,ַאניסַאי ,ַאני 1 ,טסוכ
 דַירַאל םוצ ןעמוק ןדיי-ספרָאד יד ןגעלפ קיטיירפ ןדעי .רעפרעד יד ןיא
 ,זדנעג ,רעניה ,רעייא :ןטקודָארּפ עשיפרָאד ערעייז טימ שטַאקנומ ןייק
 טפיוקעגנייא ייז ןבָאה טלעג ןטזיילעג םעד רַאפ ןוא ,.וו.א.א לּפָאטרַאק
 ןסָאלשעגניײא --- ךָאװ רעצנַאג רעד רַאפ ןשינעפרעדַאב עשיטַאבעלַאב יד
 ."טסירָאמוה רעשטַאקנומ; םעד ןוא "ךעלטעלב, יירד יד

 -רַאפ ךיז ןדיי עשיפרָאד יד ןגעלפ םיתבש עקידרעטניוו יד ןיא
 רעשיפרָאד רעד ןופ יאבג רעד ןוא ךעלמישרדמ-יתב ערעייז ןיא ןעלמַאז
 תבש דובכל זיא סָאװ ,רוחב-הבישי ַא רעדָא ,טחוש רעד ,הליהק
 עטסקיטכיוו יד טנעיילעגרָאפ טָאה ,עמַאמ-עטַאט וצ ןעמוקעג םייהַא
 ךיז ןדיי יד ןגעלפ םיתבש עקידרעמוז יד ןיא .הדע רעד רַאפ סעיינ
 יד טרזחעגרעביא ךיז טָאה סע ןוא סעקנָאל יד ףיוא ןטײרּפשסױא
 .םישרדמ-יתב יד ןיא םיתבש עקידרעטניוו יד ןיא סָאװ ,רודעצָארּפ

 "ןטלַאהעג טשינ, םירעיוּפ עשידיי עקידתומימת יד ןבָאה ללכ-ךרדב
 ,ןיבר רעשטַאקנומ םעד ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,םינבר ןוא םייבר ןייק ןופ
 -ַאלקָארּפ; טָאה רע סָאװ ,תומרח ןוא תוללק ,תוגהנתה ןדליוו ןייז בילוצ
 ערעייז ןוא ןלוש עשיטסינויצ יד ןסָאלשעגנייא ,רענגעק ענייז ןגעק "טרימ
 עשירעוּפ יד ןופ רעדניק יד ןעוועג ןענעז ייז ןופ ךס ַא סָאװ ,םידימלת
 .לארשי תנידמ ןיא טציא טבעל ייז ןופ בור סָאד ןוא ןדיי

 "טסירָאמוה רעשטַאקנומ רעד,

 סייו גילעז רשָא 'ר ןחדב רעשטַאקנומ רעד טָאה 1924 רָאי ןיא
 רעשטַאקנומ רעד; ןעמָאנ ןטימ לטעלבנכָאװ ַא ןבעגוצסױרַא ןביױהעגנָא
 לַאקָאל טימ ,םינינע עשלהק טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,?טסירָאמוה
 ןענעז סָאװ ,ןפמַאק עפרַאש יד טימ ,תוליכר ןוא סעקטָאילּפ עשידיסח
 ענייז ןוא ןיבר רעשטַאקנומ םעד ןשיװצ ןעמוקעגרָאפ ןרָאי ענעי ןיא
 יד טָאה סייו גילעז רשָא 'ר .ןיבר רעזלעב םענופ רענגעק עשידיסח
 עשילרעטסיוא טימ טנכיײצַאב םידדצ עשידיסח עקידנפמעקַאב-ךיז ייווצ
 "סרעגיומש, ןפורעגנָא רע טָאה םידיסח רעשטַאקנומ יד :לשמל ,ןעמענוצ
 ."סעילפרד, ןעמָאנוצ םעד טימ טלטיטַאב רע טָאה םידיסח רעזלעב יד ןוא

 ,ץגש,; טנײמעג טָאה "סרעגיומשא :ןעװעג זיא יז ןופ שטייט רעד
 טָאה "סעילערד, ףירגַאב רעד ןוא "עשר .יוג ,קעטיוו ,רסומ
 ?עטערעלַאג יװ -- טלַאקק ןענעז ?םידיסח רעזלעב/, יד זַא ,טניימעג
 ןעלקָאש ייז רעבָא ,(ןושל-סקלָאפ רעשטַאקנומ םעד ףיוא --- עילערד)
 ?ךיז



 סור-ןטַאּפרַאק ןיא עסערּפ עשידיי

 ,ךעלעטיײז עניילק 4 ןיא ,לטעלב עשיטסירָאמוה עקיזָאד סָאד

 ןענעז סָאװ ,ןקורדסיוא עשידיי-שיפיצעּפס טימ תורצוא טגָאמרַאפ טָאה
 ַא ןענופעג ןעמ טָאה לָאמטּפָא .סור-ןטַאּפרַאק ןיא ןרָאװעג טצונַאב
 רעדיוװ ךיז טָאה יבר רעד, לשמל יװ ,ןעגנונעכייצַאב ןופ רעוועדעש
 זַא ,טניימעג טָאה סָאװ ,?עילפָאטרַאק רעסיײה ַא טימ טמולשו-סח'רַאפ
 ,ןיבר םענעי ןוא םעד טקידײלַאב רעדיוװ טָאה יבר רעשטַאקנומ רעד
 ןופ ןרָאװעג טצונַאב ךיוא זיא קורדסיוא רעד רעבָא .המודכו דיסח
 רעד רַאפ ,טָאה רעטכָאט עשידיי ַא ןעו ,ןעיורפ ןוא רענעמ עשידיי
 .דלי ַא טימ ,ל"ר "טמולשו-סח'רַאפ, ,הנותח

 ןייז ןופ .סעלָאּפ ןביז ןיא ןצבק ַא ןעװעג זיא סייו גילעז רשֶא
 ךיוא -- תונחדב ןייז ןופ .הסנרּפ ןייק טַאהעג טינ רע טָאה "לטעלב;
 ןעמ .גנוצ רענעטלָאּפשעג ַא טימ ,םומ-לעב ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,טינ
 .טעפנָאפעג טָאה רע לייוו ,טדער רע סָאװ ,ןענַאטשרַאפ רעווש טָאה
 יד ןיא תונותח עשידיי עמערָא ףיוא ןייז ףרצמ םיא טגעלפ ןעמ רעבָא
 טגרַאקעג טינ טָאה רע ןוא הרות-לעב ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,רעפרעד
 רע טָאה טייצ רעיירפ ןייז ןיא .ךעלטרעוו-הרות ןוא ןעמַארג טימ
 עשידיי ןופ ךעלעווירב ןביירש טגעלפ רע .הסנרּפ עקיטייז ַא טַאהעג
 ,?עקירעמַא (ןייק) ףיוא, ןרָאפעג ןענעז סָאװ ,םינתח ערעייז וצ תולכ
 קידנסײרצרַאה;א ַאזַא רַאפ ןוא ,(טשעּפַאדוב) "טשעּפ ףיוא, ,"גָארּפ ףיוא;,
 טָאה סָאװ ,(ןָארק) "עניורק, עשיכעשט ַא ןגירק רע טגעלפ ,?לווירב
 סָאװ ,"לווירב טמַארגעגא ַא רַאפ .טנעס רענַאקירעמַא 20 ןפָארטַאב
 סָאװ ,"ןיורק ףניפ, ,טלָאצעג םיא ןעמ טָאה ,ןזרעפ ןיא ,טניימעג טָאה
 .ךעלדיימ-הלכ עשידיי עמערָא יד ייב ןגעמרַאפ ַא ןעוועג זיא

 טימ קירבור ַא טריפעגנייא טָאה ?טַאלבסקלָאפ עשידיי סָאד; ןעוו
 זַא -- הנעט ַא טימ רימ וצ ןעמוקעג ןחדב רעמערָא רעד זיא ,ןציוו
 ,"דרע עטַאּפָאל ַא ןָא םיא בָארגַאב ךיא, ,"רעסעמ ַא ןָא םיא עליוק; ךַיא
 ןיא -- ?לטעלב ןייז טימ רירוקנָאקא ךיא זַא ,ןעועג זיא הנעט ןייז
 ןשידיי; ןיא ןציוו ןענעייל וצ ןבָאה ןדיי יד זַא לייוו ,רָאמוה ןופ טרּפ
 ."תורּפכ ןייא ןוא טרעדנוה ףיוא "לטעלב,; ןייז ייז ןפרַאד ,?טַאלבסקלָאפ
 ללש ַא ןליטוצ ךָאװ עדעי םיא געלפ ךיא זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד
 בָאה ךיא סָאװ ,?טסירָאמוה רעשטַאקנומ, ןייז רַאפ "ןציוו עטעפ; טימ
 סָאװ ,טלעוו רערָאג רעד ןופ ןעגנוטייצ עשידיי יד ןופ בורל טַאהעג
 יד לייוו ,"ןרַאלּפמעזקע-שיוטסיוא, ומכ ,עיצקַאדער ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז
 ,שיטָאזקע ןעװעג ,ןעמונעג ךות ןיא ,זיא עסערּפ עשידיי רעשטַאקנומ
 .עקנישזָאר יד טַאהעג ךיז ןיא טָאה טײקשיטָאזקע יד עקַאט ןוא

 סעבַאגסיוא עשידיי ערעדנַא

 -ןטַאּפרַאק יד ןיא ןעיירעקורד עשידיי יד ןופ רעמיטנגייא יד ןעוו

 יירד שזא ןעניישרעד שטַאקנומ ןיא זַא ,טרעהעג ןבָאה ךעלטעטש רעסור

 יז ןבָאה ,?ןטפעשעג ענעדלָאג; ןכַאמ סָאװ ,רעטעלבנכָאװ עשידיי

 ןענעז סָאװ ,סעבַאגסיוא עכעלטנכעוו ןבעגוצסיורַא ןביוהעגנָא ךיוא

 רעדָא ,אפוג רעמיטנגייא-יירעקורד יד ןופ ןרָאװעג "טלעטשעגפיונוצ;

 ןיא טנָאקעגסױא ךיז טָאה סָאװ ,רוחב-הבישי ַא ןופ ףליה רעד טימ
 ."תויתוא ענבָארד , יד

 סַאסגערעב לטעטש םעד ןופ רעקורד רעשידיי ַא טָאה 1926 רָאי ןיא
 רעסַאסגערעב;, .נ.א ,גנוטייצנכָאװ עשידיי ַא ןבעגוצסיױרַא ןביױהעגנָא
 12 ןענישרעד ןענעז עבַאגסיוא רעקיזָאד רעד ןופ .?גנוטייצסקלָאפ
 ןסייהעג טָאה סָאד יװ ,ט'רטפניַאב ךיז טָאה גנוטייצ יד ןוא ןרעמונ
 .סור-ןטַאּפרַאק ןיא ןושל ןשידיי םעד ףיוא

 ךיוא טָאה טסוכ לטעטש ןופ רעמיטנגייא-יירעקורד רעשידיי ַא
 גנוטײצנכָאװ ַא ,1928 ץרעמ ןיא ,ןבעגעגסיױרַא ןוא לזמ סָאד טוװּורּפעג
 טכַאמעג; זיא גנוטייצ יד ."עמיטש רעסור-ןטַאּפרַאק , ןעמָאנ ןטימ
 ענעגייא ןייז טצונַאב טָאה סָאװ ,אפוג רעקורד םעד ןופ ?ןרָאװעג
 -גיא? ןעמוקסיורַא לָאז ןושל עשידיי סָאד ידכ :לשמל .עיפַארגָאטרָא
 ייוצ ,"ןדמל, ייווצ עטנַאקַאב-טלַא יד טצונַאב רע טָאה ,"רעטנעגילעט
 ןעייקעצ טנָאקעג טינ ןבָאה ןדיי רעשטַאקנומ יד רעבָא .המודכו "סכמס;
 גנוטייצ יד ןוא ,תויתוא עשידיי טימ טקורדעג ,ןושל עשירעמשטייד סָאד
 .ט'רטפניַאב ךיז רעמונ ןטפניפ םעד ךָאנ טָאה

 ,טנַאפעלע לדנעמ שרעה ,רערעל רעשידיי ַא טָאה 1930 רָאי ןיא
 יױשַאק טָאטש רעשילקַאװָאלס-חרזמ רעד ןיא ןבעגוצסיױרַא ןביוהעגנָא
 זיא סָאד ."לקַאפ יד, ,טַאלבנכָאװ שידיי ַא ,(שיכעשט ףיוא ,עצישָאק)
 ,ץניװָארּפ רעשיקַאוװָאלס רעד ןיא גנוטייצנכָאװ עשידיי עטסעב יד ןעוועג
 .ןרעמונ 2 זיולב ןענישרעד ןענעז עבַאגסיוא רעד ןופ רעבָא

 רעשיקַאוװָאלס רעד ןיא רעקורד רעשידיי ַא טָאה רָאי ןבלעז םעד ןיא
 -נכָאװ עקידנושל-שידיי ַא ןבעגוצסיורַא ןביוהעגנָא ,וָאשערּפ טָאטש
 טינ טָאה "לטעלב/ סָאד רעבָא ."ןרעטש רעד; ןעמָאנ ןטימ ,גנוטייצ
 רעבעגסױרַא רעד טָאה רעמונ ןטייוצ םייב ןוא ,ןעוועג םימי ךיראמ
 סיורָאפ ןַיא ןבָאה סָאװ ,ןטנענָאבַא יד זַא ,ןעוועג עידומ גנוטייצ רעד ןופ
 .טלעג רעייז ןעמוקַאב קירוצ ןלעוו ,טנעמַאנָאבַא רָאי ַא רַאפ טלָאצעגנייא

 ,עשירַאגנוא-שידיי

 סעבַאגסיוא עשיכעשט ןוא עשטייד

 רעד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,והובו-והות ןכעלכַארּפש םעד בילוצ
 ןרָאװעג טלעטשעגפיונוצ זיא עכלעוו ,הנידמ רעשיקַאװָאלסָאכעשט רעגנוי
 ענעדישרַאפ טימ טצונַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ ןופ
 ןכב .טרּפ םעד ןיא םַאנסיוא ןייק ןעוועג טינ ןדיי ךיוא ןענעז ,תונושל
 עקידנכות-שידיי ןענישרעד ןענעז דנַאל םעד ןיא סָאװ ,שודיח ןייק טינ זיא
 ,שיקַאװָאלס ןוא שיכעשט .,שירַאגנוא ,שטייד ןיא רעכיב ןוא ןעגנוטייצ
 רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא ןגָארטעג ןבָאה ייז ןופ בור סָאד סָאװ
 ןדיי יד ןשיװצ גנוטײרּפשרַאפ עקיטפַאהנסַאמ ַא טַאהעג ןבָאה ייז ןוא
 .דנַאל ןיא

 עקידובכב ,עסיורג ַא ןענישרעד זיא גָארּפ טָאטשטּפױה רעד ןיא
 רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ןושל ןשטייד ןיא ,"רעווטסבלעז, ,גנוטיײצנכָאװ
 ָאכעשט ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ
 -עגנָא יד טימ ,גנוטַײצנכָאװ עשטייד-שידיי עקיזָאד יד .עיקַאוװָאלס
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 ךרוד ןרָאװעג טריגַאדער זיא ,רעטעברַאטימ עשטייד-שידיי עטסנעעז

 ןברָאטשעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ זיא סָאװ ,שטלעוו סקילעפ ר"ד
 ןעוועג זיא גנוטיײצנכָאװ עטריגַאדער-קידצנעלג עקיזָאד יד .לארשי ןיא
 זיא ןוא עיקַאװָאלסָאכעשט ןיא ןדיי ,םַאנסיוא ןָא ,עלַא ןופ ץלָאטש רעד
 רעשטייד רעד ןופ ךיוא טרעיינ ,ןדיי ןופ זיולב טינ ןרָאװעג טנעיילעג
 טּפעשעג ?רעווטסבלעז; ןופ טָאה סָאװ ,ץנעגילעטניא רעשיכעשט ןוא
 .לארשי-ץרא ןוא ןטסינויצ ,ןדיי ןגעוו ןסיוו רעייז

 ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה גָארּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד
 (םינינע עשידיי) "יװַארּפס עקסווָאדישז, גנוטייצנכָאװ עקידנכות-שידיי
 ןרָאװעג טריגַאדער זיא גנוטייצנכָאװ יד .ךַארּפש רעשיכעשט רעד ןיא
 טמיטשַאב זיא עבַאגסיוא יד יו תויה .עיגעלָאק-עיצקַאדער ַא ןופ
 טָאה ,ץנעגילעטניא רעשיכעשט-שידיי ןוא רעשיכעשט רעד רַאפ ןעוועג
 טָאה עבַאגסױא עקיזָאד יד .ץַאז ןדעי טימ ןייז קדקדמ טזומעג ןעמ
 עשיכעשט יד ןיא ךעלסילשסיוא ,רענעיײל לָאצ ערעסערג ַא טַאהעג
 .עיקַאװָאלס זייוולייט ,עיזעלש ןוא ןעמהעב -- ןצניוװָארּפ

 ענעגייא רעייז טַאהעג ךיוא ןבָאה ןרָאטַאלימיסַא עשיכעשט-שידיי יד
 ןענישרעד זיא סָאװ ,(גנוגעװַאב יד) "יָאװזָאר, ןעמָאנ םעד טימ גנוטייצ
 ,שזַאריט םעניילק ַא רעיײז טַאהעג טָאה גנוטייצ יד רעבָא .גָארּפ ןיא
 לייוו ,ןסַאמ עשידיי עטיירב יד ןופ ןרָאװעג טריטָאקיָאב זיא יז תמחמ
 .ןעגנובערטש עשיטסינויצ יד טפמעקַאב טָאה יז

 גנוטײצנכָאװ ַא ןעניישרעד ןביױהעגנָא גָארּפ ןיא טָאה 1924 רָאי ןיא
 -סינָאיזיװער רעד ןופ ןַאגרָא רעד יו ,"טַאטשנדוי רעד; ןושל ןשטייד ןיא
 ןופ ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא גנוטייצ יד .עיצַאזינַאגרָא רעשיט
 .וועל סנַאה

 -שידיי ַא ןענישרעד זיא ,ןרהעמ ןופ טָאטשטּפױה יד ,ןירב ןיא
 גנוטייצ יד ."עמיטש-סקלָאפ עשידוי, ןעמָאנ ןטימ גנוטייצנכָאװ עשטייד
 ,לעקיה סקַאמ רעגעלרַאפ ןשידיי םעד ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 ןייז ןופ ןרָאװעג טריגַאדער גנוטייצ יד זיא רעטעּפש .1919 רָאי ןיא
 .לארשי ןיא טציא טבעל סָאװ ,דלָאג ָאגוה ,םעדייא

 רעד ןופ טָאטשטּפױה יד זיא סָאװ ,(גרובסערּפ} ַאװַאלסיטַארב ןיא
 ַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא 1922 רָאי ןיא טָאה ,ץניוװָארּפ רעשיקַאווָאלס
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"טלעוו עשידיי יד; גנוטייצנכָאװ עשטייד-שידיי
 ןיא "רערעל-סנָאיגילער, רעשידיי רענעזעוועג ַא ,ןייטש רָאדיסיא ןופ
 יד ןופ ןרָאװעג טנעיײלעג רקיעב זיא גנוטייצנכָאװ יד .טשעּפַאדוב
 עקיטסייג סנעמעוו ,גרובסערּפ ןופ "ןסקָאדָאטרָא עשידיי עיירטעג-הרות;
 -ָאטרָא רעשידייא רעד ןופ חסונ ןטיול ,עזעיגילער ַא ןעוועג זיא הטיש
 .טרופקנַארפ ןופ ?עיסקָאד

 ןעגנוטייצ עשירַאגנוא-שידיי

 עיצַאלימיסַא עקיטסייג יד ּוװ ,סור-ןטַאּפרַאק ןוא עיקַאװָאלס ןיא
 -- עשירַאגנוא ןַא ןעוועג זיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעקיטרָאד רעד ןופ
 ןבָאה סָאװ ,רעטעלבנכָאװ עשירַאגנוא-שידיי לָאצ ַא ןענישרעד ןענעז

 ןופ סעבַאגסױא ערעייז רַאפ לַאירעטַאמ ןקיטכיו םעד ןעמונעגרעביא
 ."רעווטסבלעז, רעשיטסינויצ רעד

 -טּפיוה יד ןעוועג זיא סָאװ ,(שיכעשט ףיוא דָארָאהשזוא) רַאװגנוא ןיא
 גנוטיײצנכָאװ עשירַאגנוא-שידִיי ַא ןענישרעד זיא ,סור-ןטַאּפרַאק ןופ טָאטש
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,(גנוטייצ-סקלָאפ עשידיי) "ּפַאלפענָאדישז;
 ןעװעג ךיוא זיא סָאװ .,ינערעס ַאלעב טסילַאנרושז ןשירַאגנוא-שידיי
 -נוא) ןשירַאידַאמ ןיא ןסעיּפ עקידנכות-שידיי עכעלטע ןופ רבחמ רעד
 רע רעבָא ,שידיי ןדער טנָאקעג טָאה ינערעס ַאלעב .ןושל (ןשירַאג
 .ירבע רעשידיי רעד ןיא קיּפמוטש ןעוועג זיא

 יד ןיא ןענישרעד ךיוא ןענעז ןעגנוטיײצנכָאװ עשירַאגנוא-שידיי
 רעבָא .ארטיינ ןוא גרובסערּפ ,וָאשערּפ ,עצישָאק :טעטש עשיקַאוװָאלס
 ןבָאה סָאװ ,ךעלטעלבנכָאװ עלַאקָאל ךעלסילשסיוא ןעוועג ןענעז סָאד
 .סעיײנ עשידיי-שימייה ןוא םינינע עשלהק טימ ןעמונרַאפ ךיז

 טלָאװ ךיא) 270.000 יד ןבָאה ,קיטסיטַאטס רעד ןופ ךמס ןפיוא
 -ָאכעשט רעד ןיא ןדיי (400.000 ןופ רעפיצ רעד טימ ןעוועג םיזגמ טינ
 ןלופטרעוו רעיײז ַא טלעטשעגרָאּפ ךיז טימ ,קילבוּפער רעשיקַאוװָאלס
 ןבָאה ןדיי יד .גנוצ רעשידיי רענעטלָאּפשעג ןייז ןופ ןעזעגּפָא ,ץוביק
 וליפַא ןוא ,שידיי ,שירַאגנוא ,שיקַאװָאלס ,שטייד ,שיכעשט טדערעג
 רעבָא ,סור-ןטַאּפרַאק ןופ םירעיוּפ עשידיי יד טדערעג ןבָאה שינעטור
 -ןטַאּפרַאק ןיא ןענַאטשעג טינ זיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עלעגיוו סָאד
 רעדָא ,עינַאװליסנַארט ץניװָארּפ רעקידתונכש רעד ןיא טרעיינ ,סור
 .שירַאגנוא ףיוא ,ןעגריבנעביז

 רעטנָאמרעד-רעירפ רעד טָאה טעגיס-שערָאמרַאמ טָאטש רעד ןיא
 ,עטשרע יד ןפַאשעג (בילטָאג) רעטעגיס בײל שרעה ,ןחדב רעשידיי
 א עינַאװליסַארט יװ תויה .ןרַאגנוא ןיא גנוטייצנכָאװ עקידנושל-שידיי
 המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ףוס םוצ זיב ןענעז סור-ןטַאּפרַאק
 םעניא טבעלעג סור-ןטַאּפרַאק טָאה ,ןצניװָארּפ עשירַאגנוא ןעוועג
 ידוצ יד ןריולרַאפ טָאה ןרַאגנוא ןעוו טשרע .עינַאװליסנַארט ןופ תוכז
 -ָאכעשט וצ סור-ןטַאּפרַאק ןוא עינעמור וצ עינַאװליסנַארט -- ןצניװָארּפ
 ידוצ יד ןשיװצ תוציחמ עקיטסייג יד ןענַאטשטנַא ןענעז ,עיקַאוװָאלס
 םוצ זיב ןבָאה עינַאװליסנַארט ןיא םגה .םיבושי עשידיי עקיטכיוו
 -ןטַאּפרַאק ןיא 100:000 יבגל ,ןדיי 120:000 טבעלעג ןברוח ןשיצַאנ
 םעד ןיא לָאר ערעקיטכיוװ ַא טליּפשעג סור-ןטַאּפרַאק רעבָא טָאה ,סור
 .עינַאװליסנַארט יו ,ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןקיטרָאד
 ,רעיירפ טבעלעג ןדִיי יד ןבָאה סור-ןטַאּפרַאק ןיא לייוו ,רַאפרעד ךעלגעמ
 ןופ ןרָאװעג טקירדרעטנוא ןענעז סָאװ ,עינַאװליסנַארט ןופ ןדִיי יד יװ
 .םזיטימעסיטנַא ןשינעמור םעד

 ,1920 רָאי ןיא ,עינעמור רעביא העיסנ ןיימ תעב בָאה ךיא ןעוו
 רע זיא רעטעגיס בײל שרעה 'ר טעגיס-שערָאמרַאמ ןיא טנעגעגַאב
 רעקירָאי-87 ןייז ףיוא טקוקעג טינ רעבָא .ןגיוא עדייב ףיוא דנילב ןעוועג
 טליצרעד רימ טָאה רע ןוא שירפ ןעוועג ךָאנ ןורכז ןייז זיא ,הנקיז
 ןוא ןחדב סלַא ןבעל ןקידמערוטש ןייז ןופ םיטרּפ עטנַאסערעטניא



 סור-ןטַאּפרַאק ןיא עסערפ עשידיי

 ,ףמַאק ןרעטיב ןגעוו ןוא ,ןעגנוטייצ עשידיי ענעדישרַאפ ןופ רָאטקַאדער
 ןופ םינבר ןוא םייבר יד דצמ ןרָאװעג טריפעג םיא ןגעק זיא סָאװ
 רעבָא .עיצילַאג ןופ וליפא ןוא סור-ןטַאּפרַאק ,עינַאװליסנַארט ,ןרַאגנוא
 טינ זיא ףמַאק ןייז סָאװ ,טסיירטעג ךיז טָאה רעטעגיס בייל שרעה 'ר
 ןצעזרָאפ ןלעװ סָאװ ,םישרוי טזָאלעגרעביא טָאה רע .טסיזמוא ןעוועג
 .?סעשטּפַארטס סטָאג, ןגעק ףמַאק ןייז

 סָאװ ,טימרעד טסיירטעג ךיוא ךיז טָאה רעטעגיס ביל שרעה
 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ טָאה רעכלעוו) לעַארזיא .ד .י ,לקינייא ןייז
 ("גנַאגפיוא רעד; לַאנרושז-שדוח ןשירַארעטיל ַא טעגיס ןיא ןבעגעגסיורַא
 ,ןביוהעגנָא טָאה רע סָאװ ,ףמַאק ןטקידנערַאפ-טינ םעד ןייז ךישממ טעוו
 .ןרָאװעג טקידנערַאפ טינ טייוו ךָאנ זיא ףמַאק רעד ןוא

 רענָאיּפ רעד ןעװעג זיא רעכלעוו ,רעטעגיס ביל שרעה קנַאדַא
 רעטעּפש זיא ,ןרַאגנוא םענעזעוװעג ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ
 סָאװ ,סור-ןטַאּפרַאק ןיא ןזעוװ-עסערּפ עקידנושל-שידִיי סָאד ןענַאטשטנַא
 יד ךרוד ןרָאװעג טריּפוקֶא זיא ץניוװָארּפ יד זיב טלקיװטנַא ךיז טָאה
 .סעדרָאה עשיצַאנ

 -יטרַאפ ךיוא זיא עיקַאװָאלסָאכעשט ןופ ןדיי עטקיליטרַאפ יד טימ
 ןקיטרַאנגײא םעד ןיא בושי רעשידיי רעקידנעילב רעד ןרָאװעג טקיל
 ןוא טעטש ערעזדנוא ןופ רענייטש יד, ּוװ ,עלהנידמ רעסור-ןטַאּפרַאק
 ךיז ןבָאה ןדיי עכעלמיטסקלָאפ ערעיײט יד ."שידיי ןדער ךעלטעטש
 עפיט ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,סוחי ןקידנושל-שידיי רעייז טימ טסיורגעג
 .ןלָאט ןוא גרעב ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ עשירעיוּפ-שידיי יד ןיא ןעלצרָאװ
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 תיז ריאמ

 רעד ןיא גנוטייצגַאט עקיצנייא -- "ףַארגעלעט רעשידיי רעד,
 ,עינעמור ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ךַארּפש רעשידיי

 .1878 רעבמעטּפעס ןט-15 םעד טעדנירגעג
 .וקסעליזוע ףסוי -- רַאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא

 רעשינעמור רעד ןיא גנוטיײצגַאט -- (גנוזיילסיוא) יהאיריאוטנַאמ,
 .וסיז .ל .א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ךַארּפש

 -- זיײװנטיײצ ןוא .טַאלבנכָאװ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רַאי ַא ךָאנ

 ,1940--1918 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד .טפירש-ןכַאווייװצ ןיא
 ,1948--1944 ןרָאי יד ןיא סיירעביא ןַא ךָאנ ןרָאװעג טײנַאב

 ,עיבַארַאסעב ןיא ןענישרעד ,גנוטייצגַאט -- ידיא רעד;
 .רָאי ייווצ בורק ןענישרעד ןוא 1920 רַאי ןיא טעדנירגעג

 .1923 רָאי ןיא עיבַארַאסעב ןיא טעדנירגעג -- "טייצ רעזדנוא;
 1923 רָאי ןיא .ואדנַאל לאכימ ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעטשרע
 ןסָאלשעג זיא גנוטייצ יד .לַאטנעזָאר ןמלז ןטיברַאפ םיא טָאה

 .1938 ןיא טכַאמ רעד ןופ לעפַאב ַא טול ןרַאװעג
 ןענישרעד ,,עניװַאקוב ןיא גנוטיײצגָאט -- יגנוטייצ עשידויטפָא;

 .1940--1918 ןרָאי יד ןיא
 ,רנבא ריאמ ר"ד -- רַאטקַאדער ןוא רעדנירג

 .וַאט ר"ד רעטעּפש
 1918 רַאי ןיא טעדנירגעג -- ?טַאלבנעגרַאמ,

 ,(שינעמור ןוא שטייד) גנוטייצ עקיכַארּפשיײװצ ַא יוװ
 רעבעוו סוילוי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 .ןייטשנייוו סַאילע ר"ד ןוא

 טימ ןענישרעד ןעמָאנ ןקיזָאד ןרעטנוא הנידמ ַא יװ זיא עינעמור
 ןיא הפוקת עגנַאל ַַא .קירוצ רָאי טרעדנוה יװ רעמ  סָאװטע
 -נטשריפ עשינעמור עקידנעטשבלעז ייווצ טריטסיזקע ןבָאה רעטלעלטימ
 ,עיװַאדלָאמ ןוא ,טשערַאקוב טָאטשטּפוה רעד טימ ,עיכַאלַאװ : רעמיט
 רעמיטנטשריפ עקיזָאד יד .יסַאי ןעװעג זיא טָאטשטּפױה ריא סָאװ
 ןוא ייקרעט ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ טרעדנוהרָאי ןטנצכעז ןיא ןענעז
 -ליּפש ַא ןעוועג ייז ןענעז ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ-ןטנצכַא ןיא ,רעטעּפש
 1862 רָאי ןיא .ייקרעט ןוא דנַאלסור ןשיװצ תומחלמ עטפָא יד ןיא לכ
 ַא טלייװעגסיוא ,טקיניײארַאפ ךיז רעמיטנטשריפ עקיזָאד יד ןבָאה

 עינעמור זיא עסערּפ עשידיי יד

 לאונמע השמ

 גנוטייצ רעד ןופ רַאטקַאדער
 "ַאיריטשַאניר,

 רעטקיניײארַאפ רעד ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ןוא ,טשריפ ןעמַאזניימעג
 .עינעמור עיכרַאנָאמ

 ךיז ןוא ןרָאװעג רעסערג הנידמ עקיזָאד יד זיא 1918 רָאי ןיא
 עיבַארַאסעב ןענָאיַאר יד ןסילשנָא ןטימ ,עינעמור-סיורג ןיא טלדנַאוװרַאפ
 עניווָאקוב ,(ןקרעט יד ןופ 1812 ןיא טרעבָארעד יז ןבָאה ןסור יד סָאװ)
 סָאװ ,עינַאװליסנַארט ןוא (1777 ןיא ןעמונרַאפ טָאה ךיירטסע סָאװ)
 -ךיירטסע ןופ ,רעטעּפש ןוא ,ןרַאגנוא ןופ לייט ַא ןעוועג רָאי טנזיוט זיא
 ַא טַאהעג רענעמור יד ןבָאה םיחטש עלַא עקיזָאד יד ןיא .ןרַאגנוא
 .גנורעקלעפַאב רעשיפרָאד רעד ןשיװצ רקיעב ,טייהרעמ עדנטיידַאב

 רעייז ןוא עינעמור ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל ןגעוו טכיזרעביא רעדעי
 ןיא ןעמענ ףרַאד ,ןייז טינ לָאז סע טיבעג ןכלעװ ףיוא טייקיטעט
 .ןבעל ןשידיי ןפיוא העּפשה רעייז ןוא ןעגנורעדנע עקיזָאד יד ןובשח
 ןלעװ עינעמור ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןגעוו טכיזרעביא םעד ןיא



 עינעמור יא עסערפ עשידַײ יד

 עינעמור-טלַא ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןעמענמורַא רימ
 רַאפ ךיוא יוװ ,גנוקינייארַאפ רעייז טניז ,(עיכַאלַאװ ןוא עיוװַאדלָאמ)
 טכיזרעביא רעזדנוא רימ ןלעוו ,ןענָאיַאר עקירעביא יד ךייש סָאװ .םעד
 ,עיבַארַאסעב ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,עסערּפ רעד וצ רָאנ ןריצודער
 הפוקת רעד ןיא -- שערָאמרַאמ רעדָא טַאנַאב ,עינַאװליסַארט ,עניווװָאקוב
 ןעוועג ןענעז ןענַאיַאר עקיזָאד יד תעב ,1918 ןופ ןָא ךיז טבייה סָאװ
 .עינעמור ןופ לייט ַא

 ןלעוװ רַימ ."עסערּפ עשידִיי, ףירגַאב םעד עגונב גנוקרעמַאב ַא ןוא
 ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ יד וצ טכיזרעביא ןיא ןצענערגַאב טינ ךיז
 םעד ןרעטיירבסיוא ןלעוװ רימ רָאנ ,תירבע רעדָא שידיי ןיא ןענישרעד
 ,ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עלַא ןגעוו ןטכירַאב ןוא םענרַאפ
 עשידיי עשיפיצעּפס יד טימ ,ןייז טינ לָאז סָאד ךַארּפש רעכלעוו ןיא
 שיסור ,שינעמור ןיא ןענישרעד ןענעז ןעגנוטייצ עכלעזַא ןוא .םִינינע
 -ליסנַארט ןיא) שירַאגנוא ,(עניווָאקוב ןיא) שטייד ,(עיבַארַאסעב ןיא)
 יד ןײגרעבירַא טינ ןלעװ רימ ...שיזיוצנַארפ ןיא וליפַא ןוא (עינַאװ
 עלעיצעּפס טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,ןעגנוטייצ ןופ ץענערג עקיזָאד
 ןעמענוצמורַא ווּורּפ ַא טכַאמעג ןטלָאװ רימ ןעוװ לייוו ,םינינע עשידיי
 ןענעז רעטעברַאטימ רעדָא ןרָאטקַאדער ערעייז סָאװ ,ןעגנוטייצ עלַא
 רעצנַאג רעד ןופ טכיזרעביא ןַא ןכַאמ טזומעג רימ ןטלָאװ ,ןדיי ןעוועג
 ןדיי יד ןופ לײט רעד ןעוװעג זיא סיורג ױזַא לייוו ,דנַאל ןיא עסערּפ
 רעשילרעטסיוא ןַא .ללכה ןמ אצוי ַא ןָא ,עינעמור ןופ ןעגנוטייצ עלַא ןיא
 ןעגנוטייצ עשיטימעסיטנַא ןיא וליפַא :תמא רענייר רעד רעבָא ,טקַאפ
 רעייז סָאװ עכלעזַא ייס -- רעטעברַאטימ עשידיי ןענופעג ךיז ןבָאה
 חילצמ ןבָאה סָאװ עכלעזַא ייס ןוא ,טנַאקַאב ןוא ןפָא ןעוועג זיא טייקשידיי
 .טריקסַאמרַאפ טוג ךיז ןוא "אטח. ןקיזָאד םעד ןטלַאהַאבוצסיוא ןעוועג

 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ בײהנַא רעד

 עינעמור ןיא

 ןעמ ןוא שזַאטס ןסיורג ַא טָאה עינעמור ןיא עסערּפ עשידיי יד
 ןשירָאטסיה ןופ ,רעטרע עטשרע יד ןופ סנייא טמענרַאפ יז זַא ,ןגָאז ןָאק
 ןיא ןעגנוטייצ עטשרע יד .ללכב ןדיי ייב עסערּפ רעד ןיא ,טקנוּפדנַאטש
 ןיא -- טַײצ רעבלעז רעד וצ ןעניישרעד ןביוהעגנָא ןבָאה עינעמור
 ,יסַאי ןיא ('ןיב עשינעמור יד;/) ?עקסַאינַאמָאר ַאניבלַא; :1829 רָאי
 -ַאקוב ןיא "קסענַאמָאר לורעירוק, ןוא ,עיװַאדלָאמ ןופ טָאטשטּפױה יד
 ןיוש ןוא רָאי קיצנַאװצ ןוא סקעז זיולב ייברַאפ ןענעז סע .טשער
 עשידיי טעמדיוועג ,גנוטייצ עקיכַארּפש -ייװצ עטשרע יד ךיוא טניישרעד
 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,"ןעמָאר לוטילעַארזיאק :םינינע
 ןיא 1855 (רַאדנעלַאק םעיינ ןטיול ,לירּפַא רעט-3) ץרעמ ןט-22 םעד
 .שיזיוצנַארפ ןוא שינעמור

 זיא גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ רָאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא רעד
 רעכלעוו ,גנומַאטשּפָא רעשיזיוצנַארפ ןופ דיי ַא ,יוועל ןַאמרַא
 א רעשינעמור רַאפ רעפמעק יד טימ טעדניירפַאב ךיז טָאה

 .ערעדנַא ןוא וקסעלָאג יַאלָאקינ יטעסָאר רעקיטילָאּפ עגנוי יד ,טייק
 עיצַארגימע ףיוא טבעלעג ןוא דנַאלמיײה רעייז ןופ ןּפָאלטנַא ןענעז עכלעוו
 בלַאה ַא ךרעב .ךָאװ ַא לָאמ ןייא ןענישרעד זיא גנוטייצ יד .זירַאּפ ןיא
 טקילײטַאב ריא ןיא ךיז ןבָאה רעבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדער םעד ץוח .רָאי
 ַא ,שַארַאב סוילוי :טַײצ רענעי ןופ םיליכשמ עשידיי עטסקיטכיוו יד
 ,טסילַאוטקעלעטניא ,רעלטפַאשנסיו ַא ןופ טלַאטשעג ערַאברעדנוװ
 -סקלָאפ יד ןשיװצ ןסיוו טײרּפשרַאפ טָאה סָאװ שטנעמ ַא ןוא רָאטקָאד
 :טיבעג ןלערוטלוק ןפיוא ןבַאגפיוא עקיטכיוו טריפעגסיוא ןוא ןטכיש
 .ערעדנַא ןוא רעגרעבנייוו יליוו ,רשא ןורהא ,רעּפָאּפ ילתפנ

 טָאה ,ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ יד יו םעדכָאנ רָאי ייווצ
 ערעירַאק ןייז ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,ןַאמדלעפ ָאקרַאמ טסילַאנרושז רעד
 ןופ עבַאגסיױא יד טריאיציניא ,"לורָאבמיז, גנוטייצ רעשינעמור רעד ןיא
 -וועי ַאטעזַאג, ןעמָאנ ןרעטנוא גנוטייצ-סלדנַאה רעקיכַארּפש-ייװצ ַא
 ןופ .1859 ץרעמ ןט-2 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,"וקסַאיער
 זיא רעטצעל רעד .ןרעמונ 11 ןענישרעד ןענעז גנוטייצ רעקיזָאד רעד
 .1859 יאמ ןט-12 םעד ןענישרעד

 ןיא טניישרעד טשערַאקוב ןיא ןגעקַאד .יסַאי ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ןוא רעטרעװ ליפ טימ ,שידיי ןיא "רבדל תע; גנוטייצ יד רָאי ןבלעז
 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא גנוטייצ עקיזָאד יד .תירבע ןיא ןצַאז עצנַאג
 עכלעוו ןוא ם"יבלמ בר םוצ טנעָאנ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןזיירק ךרוד
 .םידגנתמ ענייז ןגעק בר ןופ המחלמ יד טפמעקעג ןבָאה

 -ןייא רעדָא עקיכַארּפש-יײװצ -- ןעגנוטייצ סָאװ ,טקַאפ רעד
 ןענעז -- ,רעדנוזַאב ןדער רימ ןלעװ ייז ןגעוו סָאװ --- ,עקיכַארּפש
 ןקָארשעגּפָא טינ טָאה ,רָאי רעייז טבעלעגסיוא טינ ןוא ןרָאװעג ןריובעג
 ןופ טסייג ןיא ,טלָאװעג ןבָאה עכלעװ ןרָאטַאיציניא עשיגרענע יד
 עשידי ערעטצניפ יד ןיא ןסיוו ןופ טכיל סָאד ןעגנערב; ,געט ענעי
 ןבלעז ןיא לָאמטפָא ,ףכית ןוא ,ןעגנַאגעגסיוא זיא גנוטייצ ַא ."ןעמייה
 ןיא ןלַאפעגכרוד ןענעז סָאװ ,ןרָאטַאיציניא עבלעז יד ךרוד ןוא רָאי
 עינ סױרַא ןביג ייז ןוא ןוּורּפ יד טיינַאב ןרעװ ,ןוװּורּפ עקידרעירפ
 .ןעגנוטייצ

 יד רימ ןעניפעג ױזַא ןוא
 .ןעגנוטייצ עקיכַארּפש

 "ןלעיצעּפסא ַא ןיא ןוא שינעמור ןיא (?טייצ יד,)--?לוּפמיט;
 -רעד ןביוהעגנָא טָאה ,?שטיוד-סערגנָאקק רעקידרעטעּפש רעד ,שטייד
 ןוא רעּפָאּפ ילתפנ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא טשערַאקוב ןיא ןענייש
 -עמור, יד ןופ לוש רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא רערעל עדייב ,ַאנַאכ .ק
 ןט-17 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה גנוטייצ יד .?ןטילעַארזיא עשינ
 .ןרעמונ ןעצ ןענישרעד ןענעז ריא ןופ ןוא 1859 יַאמ

 ןט-5 םעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא (?טפנוקוצ יד,) -- ?לורָאטיװ;
 :זיא רע זַא ,ךיז ןגעוו טגָאז סָאװ ,טַאלבנכָאװ ַא יו ,1866 רעבמעווָאנ
 -גירגעג זיא סע ."שירעלטסניק ןוא ךעלטפעשעג ,זעיגילער ,שילַארָאמ;
 רעבָא ,ךיירקנַארפ ןופ דיי ַא ךיוא ,יוועל ןַאוטנַא ךרוד ןרָאװעג טעד
 -ייוצ יד ןופ רענָאיּפ רעד ,יוװעל ןַאמרַא וצ טפַאשהבורק םוש ןָא

 -ללוצ יה ןיא ךיוא ןווורּפ עטַײינַאב
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 טלוב טָאה גנוטייצ יד .עינעמור ןיא ןעגנוטיײצ עשידיי עקיכַארּפש
 יד ןופ טכער עכעלרעגריב רַאפ ףמַאק םעד קורדסיוא םוצ טכַארבעג
 .ןדיי עשינעמור

 ךיוא ,גנוטייצ עטייווצ ַא זיא (?גנונעפָאה יד) -- "ַאצנַארעּפס;
 רעבלעז רעד ןבעגעגסורַא טָאה סע סָאװ ,שיזיוצנַארפ ןוא שינעמור ןיא
 ןרַאפ טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד ךיוא .יוועל ןַאוטנַא
 -רעד ןבױהעגנָא טָאה ןוא "עזעיגילער ןוא עשיטילָאּפ, ַא יו רענעייל
 זיא יז .ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ןירעייגרָאפ ריא יוװ םעדכָאנ ןענייש
 .1867 טסוגיוא זיב 1866 רעבמעצעד ןופ ןענישרעד

 ןטסילַאנרושז ענעי רַאפ גנורערַאפ עסיוועג ַא ןליפּפָא זומ ןעמ
 .יינספיוא ןריבורּפ ןוא ,ךרוד ןלַאפ ,ןריבורּפ עכלעוו ,ןרָאטַאיציניא ןוא
 1868 ןיא יוועל ןַאמרַא טניישרעד לַאפכרוד ןקיזָאד ןכָאנ רָאי ַא לייוו
 לוטילעַארזיא, גנוטייצ יד טײנַאב ןוא וויטַאיציניא רענעגייא ןַא טימ
 ןבעג רַאפ ףמַאק םורַא טציא ךיז טרירטנעצנָאק עכלעוו -- ?ןעמָאר
 ,רעימערּפ םעד ןָא טפיירג ןוא עינעמור ןיא ןדיי יד טכער עכעלרעגריב
 עקיזָאד יד ןבעגוצכָאנ גָאזּפָא ןקידתונשקע ןייז רַאפ ,ונַאיטַארב ןָאי
 .ןדיי יד וצ גנואיצַאב רעכעלטנייפ ןייז בילוצ ןוא ןעגנורעדָאפ

 ַא ןעװעג זיא ("יַאנוד ןופ ָאכע רעד/) -- ?ןעיבינַאד ָאקע'ל;
 ןענישרעד זיא סָאװ ,שטייד ןוא שיזיוצנַארפ ןיא .גנוטייצ עקיכַארּפש-ייװצ
 -ּפעס ןופ קידנבײהנָא ,יַאנוד ךייט ןפיוא טָאטש-טרָאּפ ַא ,ץַאלַאג ןיא
 סָאװטע ןַא וצ ןעוועג הכוז טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד .1860 רעבמעט
 ןייק רעבירַא זיא ,ץַאלַאג ןיא ןענישרעד יז זיא 1867 זיב .ןבעל ןרעגנעל
 .1871 זיב ןעוועג ךישממ ןוא טשערַאקוב

 ןט-5 םעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא -- *טסָאּפ עשינעמור;
 טָאה גנוטייצ רעד ןיא .ָאטיסקַאּפ ןילקנַארפ ןימינב ךרוד 1871 יַאמ
 רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,ןרעטש ףלָאדַא טקילײטַאב ךיוא ליבַאטס ךיז
 ,עינעמור ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא ץַאלּפ ןקיטכיוו ַא ןעמונרַאפ
 ,רעדורב ןייז .םוטנדיי ריא ןופ םיגיהנמ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא יו
 ףלָאדַא .ןעמָאר לוטילעַארזיא; ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ,דלָאּפָאעל
 רעד רַאפ תוירחא עלופ יד ןעמוקַאב טייצ רעצרוק ַא ךָאנ טָאה ןרעטש
 רעשינעמור רעד ןיא עגַאלײב ַא ריא וצ ןבעגעגוצ טָאה ןוא גנוטייצ
 ועניישרעד ןביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,"עקסַאינעמָאר ַאטשַאּפ, ךַארּפש
 .1873 ןיא טלעטשעגּפָא ךיז ןוא 1872 ןיא

 -פיוא זיא ןעגנוטייצ עקיכַארּפש ייווצ ןופ גנוניישרעד עקיזָאד יד
 רעד ןיא ,םוטנדיי ןשינעמור ןופ רעטקַארַאכ ןלעיצעּפס ןטימ ןרעלקוצ
 ,ץנעגילעטניא טכיש ַא ןרימרָאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוװ הפוקת
 -ךיורבעג ןקיטכיו סלַא גנוטייצ רעד וצ טעדנעװעג ךיז טָאה סָאװ
 ןעמוקעג ןענעז עינעמור ןיא ןדיי יד ןופ ליפ .ןבעל ריא ןיא לקיטרַא
 ןעוועג זיא סולפנייא רעשיזיוצנַארּפ רעד .עיצילַאג ןופ ןטנַארגימע יו
 עריא ףיוא ךיוא זַא ךעלדנעטשרַאפ ןוא עינעמור ץנַאג ףיוא קיטנעק
 רַאפ קנופ םעד ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה עיצילַאג ןופ ןדיי יד .ןדיי
 םיליכשמ עשידיי עקיטרָא יד ןבָאה ןגעקַאד ,רוטלוק רעשטייד רעד
 -קנַארפ ןופ רוטלוק רעד רַאפ קנופ םעד רענעמור יד ןופ ןעמונעגרעביא
 שינעמור-שיזיוצנַארפ :"זנטעש; רעכעלכַארּפש רעד ןענַאד ןופ .,ךייר

 תד ריאמ

 טרעיודעג טָאה סָאװ ,שטייד רעדָא שיזיוצנַארפ-שידיי ,שינעמור-שטייד
 ןענישרעד זיא עסערּפ יד ןוא טגיזעג ןבָאה ןטנעמעלע עשינעמור יד זיב
 .ךַארּפש רעשינעמור רעד ןיא בור סָאד

 טריטסיזקע הפוקת עדנטַײדַאב ַא ןיוש טָאה טייצ רענעי וצ זיב רעבָא
 עיּפשמ טָאה עסערּפ עקיזָאד יד ןוא תירבע ןוא שידיי ןיא עסערּפ ַא ךיוא
 ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק ןיא רעייטשוצ ריא ןבעגעג ןוא ןעוועג

 .םוטנדיי ןשינעמור ןופ ןבע

 רעדייא ,ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןגעוו ןרימרָאפניא םדוק ןלעװ רימ
 .ךַארּפש רעשינעמור רעד ןיא עסערפ רעד וצ ןײגרעבירַא ןלעװ רימ

 עינעמור-טלַא ןיא שידיי ןיא ןעגנוטייצ

 ,שזַאטס םענעעזעגנָא ןַא טָאה עינעמור ןיא שידיי ןיא עסערּפ יד
 ךַארּפש רעקיזָאד רעד ןיא ןעגנוטייצ טימ ןרירוקנָאק דובכב ןָאק סָאװ
 -יזָאד רעד ןופ גנוטַײצ עטסטלע יד .בושי ןשידיי ןרעדנַא ןדעי ןופ
 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,"םיתעה תורוקא זיא ךַארּפש רעק
 ,1860 זיב ליבַאטס וויטַאלער ןענישרעד זיא ,1855 רָאי ןיא יסַאי ןיג
 .1867 רָאי ןיא טייצ רעצרוק ַא ךָאנ ןרָאװעג טיינַאב ןוא טלעטשעגּפָא זיא

 גנוטייצ ַא ,עינעמור ןיא שידיי ןיא גנוטיײצ עטשרע יד זיא סָאד
 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע יװ רעירפ רָאי ןביז ןזיוװַאב ךיז טָאה סָאװ
 ןביוהעגנָא טָאה גנוטַײצ יד ןעוו .עיכרַאנָאמ עשינעמור עטקיניײארַאפ יד
 -לָאמ םוטנטשריפ ןופ טָאטשטּפױה יד ןעוועג יסַאי ךָאנ זיא ןעניישרעד
 ךָאנ זיא עיכרַאנָאמ רעטקינַײארַאפ ַא ןגעו הבשחמ יד ןוא עיװַאד
 ךיז טָאה סָאװ ,גנובערטש רעשיטילָאּפ ַא ןופ דנַאטשוצ ןיא ןעוועג
 ןופ רעדנירג ןוא רָאטקַאדער .ןעגנולכיורטש ערעווש ףיוא ןפָארטעגנָא
 -ישרעד זיא גנוטַײצ יד .רענדלָאג שריה ןעוועג זיא גנוטייצ רעד
 יז טָאה םעד רַאפ ;:1811 רָאי ןופ קידנבײהנָא ,ךָאװ ַא לָאמ ייווצ ןענ
 4 :רעניילק ַא ןעוועג זיא טַאמרָאפ ריא .תוקספה ליפ וצ ןעוועג הכוז
 ,שטייד-שידיי ןעוועג זיא ךַארּפש יד .רעטעמיטנעס 32 ףיוא 28 ןטייז
 ןגנַאל ַא רַאפ סָאװ טזייװרעד ןוא לכיימש ַא סױרַא טנייה טפור סָאװ
 טניז גנולקיװטנַא ריא ןיא טכַאמעגכרוד טָאה ךַארּפש עקיזָאד יד געוו
 .גָאט וצ טנייה זיב טייצ רענעי

 ןעמָאנ ןרעטנוא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה רעכלעוו -- "ץעויה;
 -רָאפ ןייז וצ ץַאזנגעק ןיא --- ,ןעוועג הכוז טָאה ,"ץעויה ערהַאװ רעד;
 --- .רעטעּפש ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ ערעדנַא ןוא רעייג
 רעביא ןעגנורעדנע ענעדישרַאפ טימ ןענישרעד זיא רע .ןרָאי עגנַאל וצ
 ןוא טעטירַאלוּפָאּפ רעסיורג וצ ןעוועג הכוז טָאה ןוא רָאי קיצרעפ
 ןופ לטרעוו סָאד ךָאנ קנעדעג ךיא .עינעמור ןיא ןדיי יד ייב עיטַאּפמיס
 -- ,"ץפעויה; ןיא ןבירשעג ךָאד זיא סָאד, :טייצ-רעדניק רעזדנוא
 ,ןזייורעד וצ ידכ ,םינקז ערעזדנוא טצונַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו טימ
 .קפס ןדעי ץוחמ תמא זיא ןינע זיא סע רעכלעװַא זַא

 רָאי ןיא טשערַאקוב ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה "ץעויה, רעד
 ַא ,לאיווע לכימ לאיחי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,3



 עינעמור ןיא עסערּפ עשידיי יד

 עכלעוו החּפשמ ַא ןופ ,עינעמור ןיא טלצרָאװעגניײא ןעוועג זיא סָאװ דיי
 500 ןופ שזַאטס ַא טָאה יז זַא ,ןזײװַאב ערָאלק טימ ,טהנעטעג טָאה
 : ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ ןעמָאנ רעלופ רעד .עינעמור ןיא ןבעל רָאי
 ./11210602" :בָאגוצ ןשינײטַאל ַא טימ ,"הינמורב לארשי תיבל ץעויה;
 ןיא ךָאװ ַא לָאמ ייווצ גנוטייצ יד טניישרעד 1885 רָאי ןופ קידנבײהנָא
 ,הקספה ערעגנעל ןייא ןעוועג זיולב זיא סע .םרָאפ רעליבַאטס-טעמכ ַא
 יד ןשיװצ .עינעמור ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא רָאטקַאדער רעד ןעװ
 ןעניפעג גנוניישרעד רעקירָאיגנַאל ריא ןופ ךשמ ןיא עטקילײטַאב
 -צראווש .ס ,רתנספ בקעי :םוטנדיי ןשינעמור ןיא ןעמענ עטמירַאב רַימ
 ברה ,רעטכעש לארשי ,ןעזָאר .ד .א ,אנהכ .ב ,חקור רזעילא ,דלעפ
 ,ךָאלב ר"ד ,ןבתכ רַאזַאל ,שטיװָאניבַאר ר"ד ,רעוװָארימענימ .י ר"ד
 ךיז טייטשרַאפ ןעוועג זיא "ץעויה, ןופ ךַארּפש יד .א.א רעּפָאּפ ילתפנ
 ,"םירפס רכומ עלעדנעמ רַאפ ןופ , שידיי ,שידיי רעטשירעמשטיידרַאפ ַא
 וצ ךיז הברמה לכ, ללכ רעד טשרעהעג טָאה'ס ןכלעװ ןיא שידיי
 טינ טעוװ רענעייל ןייא ןייק סָאװ ,רעטרעװ עשטייד טימ ןצונַאב
 ."חבושמ הז ירה ,טיײדַאב רעייז ןייטשרַאפ

 ןופ ףמַאק רעד טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה ןטייז-סגנוטייצ יד ףיוא
 עשירָאטסיה עקידנזיורבפיוא ,טכער עכעלרעגריב רַאפ םוטנדיי ןשינעמור
 ןוא ,עינעמור ןיא ןעגנַאלקּפָא ענייז ןוא טּפשמ-סופיירד רעד יװ ,תוישרּפ
 -הילביב עשידיא יד,) ךעלכיב ןבעגעגסיױרַא ךיוא טָאה גנוטייצ יד .לג.ד
 .ַאא תוישעמ ,ןענַאמָאר ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,("קעט

 עקיצנייא יד זיא סָאד -- 'ףַארגעלעט רעשידיא רעד;
 שידיי ןיא עינעמור ןיא ןענישרעד זיא סע ןעוו זיא סָאװ ,גנוטייצ עכעלגעט
 זדנוא לפיוו ףיוא ןוא (ךיז רַאפ השרּפ ַא זיא סָאד רעבָא ,עיבַארַאסעב ץוח)
 -יצגָאט עשידיי עטשרע יד ןעװעג ךיוא יז זיא טנַאקַאב זיא
 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה יז .טלעוו רעד ףיוא גנוט
 טָאה גנוטייצ עכעלגעט ַא יװ ןעניישרעד ריא ןוא 1877 לירּפַא ןט-2
 -המחלמ ןעוועג ןענעז סָאד .1878 רעבמעטּפעס ןט-15 ןזיב טרעיודעג
 טעוועטנובעצ ךיז ןבָאה רענעמור יד .ייקרעט ןוא דנַאלסור ןשיװצ געט
 טשערַאקוב ןיא .ןסור יד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא םישזער ןשיקרעט ןגעק
 -רעטנוא עשידיי ןענופעג ךיז ןבָאה עינעמור ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ןוא
 סָאד ןריזיוװָארּפַא רַאפ טגרָאזעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנַארעפיל ןוא רעמענ
 טנָארפ ןופ תועידי ךָאנ קיטשרוד ןעוועג ןענעז עקיזָאד יד .רעטילימ
 ןטלַאהוצסױא טייקכעלגעמ ַא ןעוועג זיא רעבירעד ,טלעוו רעד ןופ ןוא
 .הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא גנוטייצ עכעלגעט ַא

 -סעליזוע ףסוי ןעװעג זיא רָאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא רעד
 ןבעגעגוצ טָאה רעכלעוו ,"ץעויה, ןופ רעדנירג םענופ ןוז רעד ,וק
 גהונ ךיז ןבָאה סָאד יװ ,ןעמָאנ ןשידיי ןייז וצ סקיפוס ןשינעמוד ַא
 ןופ סעיינ ןבעגעגרעביא טָאה גנוטייצ יד .ןדיי ערעדנַא ךיוא ןעוועג
 -טנפערַאפ טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג ךיוא זיא יז ןוא המחלמ רעד
 .טלָאצעג רַאפ תועדומ טכעל

 "ץעויה, םעד ןעמוקַאב וקסעליזוע טָאה גנוטייצ יד ןסילש ןכָאנ
 סָאװטע ןַא טימ רעטָאפ ןייז ןופ גנומענרעטנוא יד ןעוועג ךישממ ןוא
 ןבעגעגרעביא טָאה גנוטייצ ןייז ."ץעויה ערהַאװ רעד; : ןעמָאנ ןטרעדנעעג

 ןעגנוטייצ יד ןשיוצ עטשרע יד ןעוועג זיא ןוא המחלמ רעד ןופ סעיינ
 עיצַאקילבוּפ יד טריפעגנייא ךיוא טָאה סָאװ ,םוטנדיי ןשינעמור ןופ
 .תועדומ ןופ

 יד רַאפ טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה -- יטַאלבסקלָאּפ סָאד;
 ןוא רעכעלטפַאשטריװ ,רעשירַארעטיל ,רעשיטילָאּפ ַאש יװ רענעייל
 ןביוהעגנָא טָאה רע ."םוטנדיי ןשינעמור ןופ ןַאגרָא רעכעלטפַאשלעזעג

 רעסיוועג ַא ךָאנ .קיטיירפ ןדעי 1891 לירּפַא ןט-10 םעד ןעניישרעד
 ןוא קיטסניד ,ךָאװ ַא לָאמ ייווצ ןעניישרעד ןביוהעגנָא רע טָאה טייצ
 זיא ןוא ןרָאװעג ןסירעגרעביא תועמשמ זיא ןעניישרעד ןייז .קיטיירפ
 עיינ סָאד; ןעמָאנ ןרעטנוא ןרָאװעג טײנַאב טיײצ רעסיוועג ַא ךָאנ
 גנוריזינַאגרָא : ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ ליצ רעד ."טַאלבסקלָאפ
 רעד ןופ ןוא הנידמ רעד ןופ ,טלעװו רעד ןופ תועידי ,תוליהק יד ןופ
 .ץניווָארּפ

 יד, זַא ,ןרָאװעג טרעכיזרַאפ זיא גנוטייצ רעד ןופ טסעפינַאמ ןיא
 -יל ,רעמָאש ,ןעדַאפדלָאג :טלעװ רעד ףיוא רעביירש עשידיי עטסעב
 -ַאבטימ רעייז טגָאזעגוצ ןבָאה ערעדנַא ןוא םכילע-םולש ,ןָאזעניד ,יקצענ
 ללה :עינעמור ןופ םיליכשמ עשידיי עטסעב יד ךיוא יװ ,גנוקילייט
 ,רעכעב ר"ד ,םוַאבנריב .ב ,רעלעט לארשי ,רענוואר .ס .מ ,אנהּכ
 ?ערעדנַא ןוא לַאגעס ,אנהכ ,רעדנעלָאה ,גנירדלָאג

 .ןירפָאס ריבָאד ןעוועג זיא רָאטקַאדער-טּפיױה ןוא רעבעגסױרַא רעד
 עירעס ןייא .יולוקוק-לוגריט לַאטרַאװק ןיא יסַאי ןיא -- עיצקַאדער יד
 עטייווצ יד ןוא ,1891--2 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד זיא גנוטייצ רעד ןופ
 .1895--6 ןרָאי יד ןיא עירעס

 ןפלעה לָאז רע רוביצ םוצ גנודנעוו ַא רימ ןעניפעג 146 רעמונ ןיא
 ןָא ןוא קנַארק זיא רעכלעוװ ,ןירפָאס רָאטקַאדער ןקידרעירפ םעד
 ןבעגעגנָא זיא רעפיצ עקיזָאד יד) 148 רעמונ ןיא .ןבעל םוצ ןעלטימ
 ןט-5 ןוא ןט-1 ןופ -- (תועט ַא בילוצ תועמשמ ןרעמונ ייווצ ףיוא
 עשידיי יד ןופ םוקנעמַאזװצ ַא ןופ טכירַאב ַא רימ ןעניפעג ,1896 יאמ
 רענישטורב טימ שארב ,ץַאלַאג ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,תוליהק-ישאר
 רעד ןופ .טָאטש רעד טָא ןופ הליהק-ישאר יד ,סעלעניּפ לאומש ןוא
 .שטיװָאמַארבַא ןורהא ןוא רעלעט לארשי טקילײטַאב ךיז ןבָאה גנוטייצ
 5 ךיוא יוװ ,תוליהק 18 ןופ ןטַאגעלעד 24 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ללכב
 ןייז ןיא טָאה רענישטורב .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ
 עטריזינַאגרָא 33 ךיז ןעניפעג עינעמור ןיא זַא ,ןבעגעגרעביא טכירַאב
 .הליהק רעטריזינַאגרָא ןַא ןָא םיבושי עשידיי ריפ ךָאנ ןוא תוליהק
 ןגעו רשבמ זיא סָאװ ,העדומ ַא ךיוא טניישרעד רעמונ ןבלעז ןיא
 ."רעקעוו רעד; גנוטייצ רעיינ ַא ןופ גנוניישרעד רעטנעָאנ רעד

 חקור רזעלא ןופ גנוטייצ יד

 ןיא ,עינעמור ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 רזעלא ץַאלּפ ןקידובכב ןוא ןקיטכיו ַא טמענרַאפ ,תירבע ןוא שידיי
 ךיז טַײצ ליפ טָאה רעכלעוֶו ,הניּפ-שאר ןופ רעדנירג יד ןופ ,חקור
 .עינעמור ןיא תוחילש רעשיטסינויצ ,רעקידנעטשבלעז טימ ןעמונרַאפ
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 הילע רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ טײרּפשרַאפ ןוא ןעגנוטייצ טעדנירגעג טָאה רע
 ענייז ןופ עקינייא ןענעז טָא .תובשומ ןפַאש רַאפ ןוא לארשי-ץרא ןייק
 :שידיי ןיא ןעגנוטייצ

 רָאטקַאדער ,1882--ב"מרת ,(ץמַאיניַארטַאיּפ) ."גנונעפָאה יד;
 .ךָאװ ַא לָאמ יירד טניישרעד ,חקור רזעלא

 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ,(יַאליַארב; -- יסַאּפמָאק רעד;

 לָאמ ייווצ טניישרעד ,חקור רזעילא רָאטקַאדער .1896 יאמ ןט-24 םעד

 .1896 ןיא טשערַאקוב ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא .ךָאװ ַא

 ַא לָאמ ייװצ ,1898 .יסַאי -- "טסייג רעשידיא רעד;

 ןעגנוטייצ ךָאנ ןַארַאפ ןענעז רעכיז ןוא .חקור רזעלא רָאטקַאדער ,ךָאװ

 יז ףיוא ךיז טניפעג חקור רזעלא ןופ ןעמָאנ רעד סָאװ ,שידיי ןיא

 .רעדנוזַאב ןדער רימ ןלעװ רעכיב יד ןגעוו
 עיינ סָאד, עידומ זיא םיא ןגעװ סָאװ -- "רעקעוו רעד;

 ןשידיי ןופ גנוטיצ עטשרע יד ןעװעג תועמשמ זיא .?טַאלבסקלָאפ

 -עג זיא סָאװ ,('טכיל סָאד,) "ַאנימול, זיירק ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 עשידיי עטשרע יד ןעוװעג רשפא זיא ןוא יסַאי ןיא ןרָאװעג טעדנירג

 גנוטייצ יד .ץנעדנעט רעשיטסילַאיצָאס ַא טימ עינעמור ןיא גנוטייצ

 .קיטיירפ ןדעי ,יסַאי ןיא ,1896 רָאי ןיא ןעניישרעד ןביױהעגנָא טָאה

 ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה -- "טפנוקוצ עשידיי יד;

 .סלעכימ .מ :רעבעגסױרַא רעד .ךָאװ ַא לָאמ ןייא 1898 רָאי ןיא יסַאי

 גנוטייצ עבלעז יד זיא סָאד יצ ,רָאלק טינ זיא סע .שייק ירוא :רָאטקַאדער

 סלַאפנדעי .ןעגנוטייצ ייווצ רַאפ ןעמָאנ רעבלעז רעד ןוא ןייא זיולב רעדָא

 ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא ןעמונרַאפ ךיז שייק ירוא רעבלעז רעד טָאה

 ןעגנוטייצ ינימ לכ טריפעג ןוא טעדנירגעג טָאה ,עסערּפ-סקלָאפ טימ
 ןוא ןטנענָאבַא ןעלמַאז וצ ךעלטעטש עשידיי יד רעביא ןרָאפעג זיא
 רעשידיי רעד ןופ לָאבמיס ַא ןוא רבד-םש ַא ןעוועג זיא ןוא ,ןעגנודנעּפש
 ...הדירי ריא ןיא עסערּפ

 -למַאז עקיטכיו ןוא עקיטרַאקיצנײא ןַא זיא -- "טכיל,
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,רָאי ַא לָאמ ריפ טניישרעד סָאװ ,טפירש
 ךיז טָאה טפירש-למַאז רעקיזָאדרעד םורַא .יקסנַאשָאטָאב בקעי ןופ
 .עינעמור ןיא רעביירש עשידיי עטסעב יד ןֹופ עּפורג יד טרירטנעצנָאק
 "טכילע ןופ העּפשה יד רעבָא ,ןטפעה ריפ ןענישרעד ןענעז לכה-ךסב
 ןענעז סָאװ .ןרעמונ לָאצ רעניײלק רעד ןופ ןעמַאר יד רעבירַא זיא
 .ןענישרעד

 עינעמור:טלַא ןיא עסערּפ עשיערבעה יד
 (1918 זיב)

 עוויטַאלער יד טלוב זיא תירבע ןיא עסערּפ רעד ןופ טיבעג ןפיוא
 ןיא עסערּפ רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא ,םוטנדיי ןשינעמור ןופ טײקמערָא
 -- שידיי ןיא יו רעמ -- חטש ןקיזָאד ןפיוא טָאה קפס ןָא .שידיי
 ךיז טָאה'ס ּוװ ,סרעטנעצ יד וצ טייקטנעָאנ עוויטַאלער יד ןעוועג עיּפשמ
 תירבע ןופ רענעק ןוא םיליכשמ .תירבע ןיא עסערּפ יד טלקיװטנַא
 ליבַאטס ןגעלפ ,סרעטנעצ ערעדנַא רעדָא ץַאלַאג ,טשערַאקוב ,יסַאי ןופ
 ןופ "הריפצה, ,קיל ןופ "דיגמה, םעד ,ןיוו ןופ "רחשה, םעד ןעמוקַאב

 תיז ריאמ

 וצ ןעוועג זיא תירבע ןיא רענעייל רוביצ רעד ."ץילמה, רעדָא עשרַאװ
 ַא ןופ גנוניישרעד ןוא םויק ןליבַאטס ַא ןרעכיזרַאפ לָאז רע זַא ,ןיילק
 לָאצ עניילק יד ןענַאד ןופ .שידיי ןיא יו ױזַא ,תירבע ןיא גנוטייצ
 סע זַא ,ןסָאלשעגסױא טינ זיא ןגעווטסעדנופ .תירבע ןיא ןעגנוטייצ
 ערעזדנוא וצ ןעגנַאגרעד טינ ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ ןענישרעד ןענעז
 קעטָאילביב רעלַארטנעצ רעד ןיא ךיז טניפעג סע סָאװ סָאד רעבָא .טנעה
 ןיא גנולמַאז סרענזוועּפ ןיא ,טשערַאקוב ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ
 .קינייו רעייז זיא -- רעצעלּפ ערעדנַא ןיא ןוא ביבא-לת

 קלח רעד טלוב זיא ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא יװ ױזַא ,ָאד ךיוא
 ,טיבעג ןקיזָאד ןפיוא רענָאיּפ ןוא רָאטַאיציניא רעד ,חקור רזעלא ןופ
 רעדיו ןוא רעדיװ טיײינַאב ןוא ןלַאפעגכרוד לָאמ ליפ זיא רעכלעוו
 עטנַאקַאב יז ןופ ,ןעמענ עקינייא ךָאנ ןעניישרעד םיא ץוח .ןווּורּפ ענייז
 רעביײרש רעד :קיטסיצילבוּפ ןוא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא
 ,רוטַארעטיל-הלכשה רעד ןיא עטנַאקַאב יד ןופ ,שוברעבליז והיעשי דוד
 ;ו"צרת רָאי ןיא ביבא-לת ןיא רעטלע ןפיט ןיא ןברָאטשעג זיא רעכלעוו
 ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןופ רבחמ ַא ,(ן"שבמ) ןײטשנָארב .מ

 ַא ךיוא ןוא ,גָאגַאדעּפ ,רעצעזרעביא רעטנכייצעגסיוא ,רעכיב-ןרע
 ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעביירש רעד ;טסילַאנרושז רעלופטנַאלַאט
 עטסקיטכיו יד ןופ רענייא ןיא טלדנַאוװרַאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,וסיז .ל.א
 .א .א םוטנדיי ןשינעמור ןופ ןָטלַאטשעג

 סעבַאגסױא עשידָאירעּפ ןוא ןעגנוטייצ יד ןופ המישר רעד ןיא
 תר מז; רימ ןעניפעג ,1918 זיב ןענישרעד ןענעז סָאװ ,תירבע ןיא
 -נבייהנָא ,יסַאי ןיא רָאי ַא לָאמ ייווצ טניישרעד סָאװ ,טפעה ַא ,"ץ ר א ה
 .רענווַאר החמש והיתתמ :רָאטקַאדער .(ב"לרת) 1872 ןופ קיד

 רעבמעטּפעס ןט-18 ןופ יסַאי ןיא ןעניישרעד ןָא טבייה --- "ך ל ה ה;
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ךָאװ ַא לָאמ ןייא טניישרעד ןוא 6
 .ןייטשנרעוו השמ

 רַאונַאי ןט-5 םעד יסַאי ןיא ןעניישרעד ןָא טבייה -- "לאערזי;
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא גנוטייצנכָאװ ַא .(א"מרת טבש ז"יו 1
 .חקור רזעלא

 -שדוח ַא ,1882 רַאונַאי ,ב"מרת טבש ,ינַאשָאטָאב -- "רואה;
 והיעשי דוד ןוא רעלשעט רזעלא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא טפירש
 .שוברעבליז

 'ג-"ב רעמונ רעטשרע רעד -- ץמַאיניַארטַאיּפ -- "ףיקמה;
 .ןויצ-יריעצ ךרוד ןבעגעגסױרַא טפירש-שדוח ַא ,1909 ,ט"סרת רייא
 .וסיז .ל.א ןוא (ן"שבמ) ןײטשנָארב .מ :ןרָאטקַאדער יד

 ללכב תירבע ןיא ןעגנוטייצ יד ןבָאה ,לָאצ רעניילק רעד וצ בָאגוצ ןיא
 רוד ןטרעלקעגפיוא ,ןגנוי ןפיוא העּפשה רעייז רעבָא ,םימי רוציק טַאהעג
 חילצמ טינ רענעייל יװ ןבָאה עכעלטנגוי יד .עקידנטיײדַאב ַא ןעוועג זיא
 ןענעז רעבָא ,עבַאגסיוא רעליבַאטס ַא ןופ םויק םעד ןרעכיזרַאפ וצ ןעוועג
 ,ןעגנוטייצ ןוא ןטפעה עקיזָאד יד ןופ ןעגנַאגרעד ןוא ןרָאװעג טסולפנייאַאב
 רעד וצ ,םזילַאיצניװָארּפ ןופ חיר רעד ןגָארטעג ךיז טָאה'ס עכלעוו ןופ
 .געט ענעי ןופ עסערּפ רעשיערבעה רעלַארטנעצ



 עינעמור ןיא עסערפ עשידיי יד

 ךַארּפש רעשינעמור רעד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי

 (1918 -- המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס ןזיב)

 ןוא שידיי -- תירבע ןופ ןדיי עשינעמור יד ייב גנַאגרעביא רעד
 ןעװעג זיא ,שינעמור וצ (שיזיוצנַארפ ,שטייד) ןכַארּפש ערעדנַא ןופ
 ךרוד -- טלדנַאװראפ ךיז טָאה ךַארּפש עשינעמור יד .רעכִיג ַא רעייז
 ןטלַאהעגסױא ןענעז סָאװ ,ןלושלטימ ןוא -סקלָאפ ןופ ץענ ַא ןפַאש
 סָאװ רעבָא ,ןטלַאטשנַא עשיּפָארטנַאליפ ןוא תוליהק יד ךרוד ןרָאװעג
 תירבע ןופ בָאגוצ ַא טימ ,שינעמור ןעוועג זיא ייז ןיא ךַארּפש-ןרעל יד
 ךַארּפש ַא ןיא ,רחסמ ןוא סַאג רעד ןופ ךַארּפש ַא ןופ -- םידומיל-תד ןוא
 רעכלעוו ןיא ךַארּפש ַא ,בוטש ןיא טדערעג ךיוא יז טָאה ןעמ סָאװ
 ןופ ךַארּפש יד ,רעכיב ,גנוטייצ יד טנעיילעג ךעלגעט-נָאט ןבָאה ןדיי
 .גנולייוורַאפ ןוא רוטלוק ,ןבעל

 לָאצ יד ןוא ךיג גונעג ןעמוקעגרָאפ זיא סעצָארּפ רעקיזָאד רעד
 סָאװ ןדיי רעדָא ,ןדיי עטרילימיסַא ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ ןטסילַאנרושז
 רענַײמעגלַא רעד טנידעג רעבָא ,טייקשידיי רעייז ייב ןבילברַאפ ןענעז
 רעלענש רעד ףיוא טזייװַאב ןוא -- עסיורג ַא רעייז ןעוועג זיא ,עסערּפ
 רעד ןיא ךיוא רוטַארעטיל ןוא עסערּפ רעד ןיא ןדיי ןופ גנוריברָאסבַא
 -ענערגַאב ןוא ןצעזעג עברַאה רעייז טשרעהעג ןבָאה סע ןעוו ,הפוקת
 ,הפוקת רעלַארעביל-וװיטַאלער רעד ןיא ןעזעגּפָא ןיוש .ןדיי ןגעק ןעגנוצ
 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו

 רעשידיי רעד ןופ קלח רעד טינ ךיוא טלעפ ָאד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ
 םינינע עשידיי טימ ךעלסילשסיוא ךיז טמענרַאפ סָאװ ,יד רמולכ ,עסערּפ
 ןופ לָאצ עסיורג יד .רענעייל ןשידיי םוצ טעדנעװעג זיא עכלעוו ןוא
 ןיא .םעד ןגעוו תודע טגָאז סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ ןוא ןעגנוטייצ
 ןוא ןקיטרַאנדײשרַאפ קידנשרָאפכָאנ -- ךיז ןעניפעג תושר רעזדנוא
 עכלעזַא ןופ ןעמענ קילדנעצ עכעלטע -- לַאירעטַאמ ןקיברַאפליפ
 יצ קפס רעסיורג ַא זיא'ס .ייז ןגעוו סעיצַאמרָאפניא ןוא ןעגנוטייצ
 טכיזרעביא ןקיזָאד םעד קידנביירש לייוו ,ןעמונעגמורַא ץלַא ןבָאה רימ
 ןענעז עלַא טינ ןוא ,סעיצַאמרָאפניא עכעלבָאגוצ ןעמוקַאב רימ ןבָאה
 .קידנּפעשסיױא

 -ינעמור רעד ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טלַאטשעג עטסטלוב יד
 -צרַאװש (סעזָאמ) ה ש מ טסילַאנרושז רעד זיא ךַארּפש רעש
 סקעז ענייז ןופ ,רָאי קיצכעז רעביא טעמדיוועג טָאה רעכלעוו ,דלעפ
 רעשינעמור רעד ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ,ןרָאיסנבעל קיצכַא ןוא
 יד ,("טייהכיילג;) !ַאעטַאטילַאגע, גנוטייצנכָאװ רעד רקיעב ,ךַארּפש
 רַאפ סָאװ הפוקת רעד ןיא שינעמור ןיא גנוטייצ עשידיי עטסקיטכיוו
 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 ןענעז ריא רַאפ ליוו ,עטשרע יד טינ רעבָא ,עטסקיטכיװ יד
 טימ רעדָא החלצה רעקיניוו טימ ,ןעגנוטייצ ערעדנַא ןענישרעד
 ךיז טָאה סָאװ ,החּפשמ ַא ןופ ןוז ַא ,דלעפצרַאװש סעזָאמ .לזמ רעקינייוו
 -לעזעג רַאפ שוח ַא טימ ןוא ןטייקיעפ עשירעביירש טימ טנכייצעגסיוא
 .1857 רָאי ןיא יסַאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,טייקיטעט רעכעלטּפַאש

 טָאה רעכלעוו ,הרות-לעב ַא ,רפס-שיא ַא ןעוועג זיא ןימינב רעטָאפ ןייז
 עטיירב ןוא טײקשידיי :גנואיצרעד עקיטייזליפ ַא ןיז ענייז ןבעגעג
 (סַאילע) והילא רעדורב ןייז טָאה 1874 רָאֵי ןיא .גנודליב ענײמעגלַא
 ."ַאטילעַארזיא .ַאטסיװער, גנוטייצנכָאװ יד ןכעלטנפערַאפ ןבױהעגנָא
 .1874 יַאמ ןט-31 םעד יסַאי ןיא ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע רעד
 ןוא עירָאטסיה רקיעב טעמדיװעג גנוטייצנכָאװ ַא ןעוועג זיא סָאד
 ןכרוד ןרָאװעג ןבירשעגנָא ןצנַאגניא טעמכ זיא יז ןוא רוטַארעטיל
 -רעביא טימ ךיוא טקיטפעשַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאמנגנוי ןקיסיילפ
 -רעביא רע טָאה ,טשערַאקוב ןייק רעבירַא זיא סַאילע ןעוו .ןעגנוצעז
 .השמ רעדורב ןרעגניי ןייז ןופ טנעה יד ןיא גנוטייצנכָאװ יד ןבעגעג
 .ןרעמונ 27 לכה-ךסב ןענישרעד ןענעז גנוטייצנכָאװ רעקיזָאד רעד ןופ
 .1875 רַאונַאי ןט-1 ןופ עטַאד רעד טימ טנכיײצַאב זיא רעטצעל רעד
 רעכלעוו ןיא ,(1877) המחלמ רעשיקרעט-שיסור רעד ןופ ןערב עמַאס ןיא
 יד ןֶָא ןבייה ,ןסור יד ןופ טייז רעד ףיוא טקילײטַאב ךיז טָאה עינעמור
 לורַאונַא; גנומענרעטנוא רעקיטכיוו רעיײז טימ דלעפצרַאװש רעדירב
 זיא ךוברָאי רעקיזָאד רעד .("ןדיי רַאפ ךוברָאי;) ?יצילעַארזיא ורטנעּפ
 -- רָאי ַא דנַאב ןייא -- ,דנעב ענייז ןיא ןוא ,רָאי 19 ןענישרעד ליבַאטס
 ןעגנושרָאפ :לַאירעטַאמ ןקיטרַאנדישרַאפ ןוא ליפ רימ ןעניפעג
 ןשידיי ןופ ןעגנורעדליש ןוא ןשזַאטרָאּפער ,רוטַארעטיל ,סעיפַארגָאיב
 -ענ ןעגנושרָאפ יד .ןצנעדנָאּפסערָאק ענעדיישרַאפ ,סעיזנעצער ,רעגייטש
 עטכישעג יד ,עינעמור ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד :ללכ-ךרדב םורַא ןעמ
 ,ןיצידעמ ,רָאלקלָאפ ,רוטַארעטיל ,עטכישעג עניײמעגלַא ,קלָאפ ןשידיי ןופ
 .ירוי ןוא ץעזעג ,קינכעט ,עיגָאלָאליפ

 םייב לָאר עקיטכיוו ַא טריפעגסיוא טָאה ךוברָאי רעקיזָאד רעד
 ןשינעמור ןופ טכיש ןטנעגילעטניא ןופ טלַאטשעג יד ןרימרָאפסױא
 טָאה ,קלָאפ ןייז טקיסעלכַאנרַאפ טָאה סָאװ ,טכיש םעד טינ .םוטנדיי
 רעד ןיא ןרילימיסַא טלָאװעג ךיז ןוא עדמערפ ייב טרעמַאלקעג ךיז
 -רַאפ ןענעז סָאװ ,םיליכשמ עקינעי יד רָאנ ,טפַאשלעזעג רעשינעמור
 ןביײה וצ רעייטשוצ רעייז ןבעג טלָאװעג ןוא קלָאפ רעייז יירט ןבילב
 -ָאיצַאנ רעייז ןעלקיװטנַא ןוא רעדירב ערעייז ןופ ָאווינ ןלערוטלוק םעד
 .ןײזטסּוװַאב ןלַאנ

 רַאפ רעטנעצ-סגנואיצוצ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה ךוברָאי רעד
 עינעמור ןיא ןדיי יד ןשיװצ ןעמוקעגפיוא ןענעז סָאװ ,ןטנַאלַאט עגנוי
 ,רעביײהנָא ןוא עגנוי ןופ ןעמענ רעטעלב ענייז ףיוא ןעניפעג רימ ןוא
 ףסוי :ןעגנופַאש ערעייז טימ ןרָאװעג טמירַאב רעטעּפש ןענעז עכלעוו
 ןבירשעג טָאה סָאװ ,עיװַאדלָאמ ןופ די רעטשרע רעד ,רענישטורב
 טָאה סָאװ רעטשרע רעד ,דלעפצרַאווש סַאילע ר"ד ,שינעמור ןיא רעדיל

 בקעי ,ןדיי עשינעמור יד ןופ ןבעל םענופ ןעגנולייצרעד טכעלטנפערַאפ

 יד ןופ עטכישעג ןימ ַא ןבירשעג טָאה סָאװ רעטשרע רעד ,רתנספ

 טָאה סָאװ יורפ עשידיי עטשרע יד .,וקסערושז ַאנַא ,ןדיי עשינעמור

 .שינעמור ןיא ןעגנולייצרעד ןבירשעג

 רימ ןעניפעג רעכיברָאי עקיזָאד יד ןיא עטקילײטַאב יד ןשיװצ

 יד ןופ בר-טּפיוה ןעוועג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,רעטסַאג .מ ר"ד יװ ןעמענ

 ,גָאלָאליּפ רעטמירַאב רעד ,(ונַאינייש רַאזַאל) ןייש .ל ,ןדיי עשילגנע
4 
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 ןופ רבחמ ןוא גָאגַאדעּפ ,גָאלָאליפ ,רערעל ַא ,טכעהיַאירדנַאק .א

 רעד -- ןַאמָאר יטענָאר .א .א שילגנע ,שיזיוצנַארפ רַאפ רעכיב-ןרעל

 עטסקיטכיװ יד ,"השנמ; עסעיּפ יד ןבירשעגנָא טָאה סָאװ גרוטַאמַארד

 רעטנַאקַאב רעד ,ןַאמרױטש .א ,עיגרוטַאמַארד רעשינעמור רעד ןיא

 .ערעדנַא ליפ ןוא רעטכיד

 םעד טגיילרַאפ רעבָא טָאה ,עסערּפ רדגב טינ זיא סָאװ ךוברָאי רעד

 רעשינעמור רעד ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ָאוװינ םעד ןבייה םייב געוו

 ' -ךַארּפש

 ןכָאנ ןוא "ַאיטַאטילַאגע, גנוטייצ יד ןענישרעד זיא סע רעדייא ךָאנ

 -עג דלעפצרַאװש .מ טָאה ,"ַאטילעַארזיא ַאטסיװער, גנוטייצ יד .ןסילש

 ןוא ,("גנורעדירברַאפ;) "עטַאטינרעטַארפ, גנוטייצ יד יסַאי ןיא טעדנירג

 עּפורג רעטשרע רעד ןופ הילע יד ןריזינַאגרָא ןיא טקילײטַאב ךיז

 הלוע ןענעז סָאװ ,ןדיי 228 עקינעי יד -- לארשי-ץרא ןייק םילוע

 .ץַאלַאג ןופ "סיטאט, ףיש רעד טימ 1882 טסוגױא ןט-18 םעד ןעוועג

 ןט-15 םעד ןעניישרעד ןביױהעגנָא טָאה "ַאעטַאטילַאגע ,, גנוטייצ יד

 טרַאה ,1940 רָאי ןיא טשרע ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא יז ןוא 1890 לירּפא

 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא רעכלעוו ,גרעבצרַאװש סעזָאמ ןופ טוט ןרַאפ

 ןטימ ,לָאמ ןייא זיולב ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא גנוניישרעד ריא .2

 יז זיא רעטעּפש ,1916 ןיא המחלמ רעד ןיא עינעמור ןופ טירטניירַא

 -רַאפ טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ךיז טָאה גנוטייצ יד ןוא ןרָאװעג טיינַאב

 רע .דלעפצרַאװש סעזָאמ ןופ גנוטייצ "?רעטַאוװירּפ, רעד ןיא טלדנַאװ

 עגנַאל יד ךעלסילשנייא ,ןטעברַא עלַא גנוטייצ רעד ןיא ןָאטעג טָאה

 גנוטייצ יד .לג.ד ןוא גנוטייצ יד ןטײרּפשרַאפ ,תובוח ןענָאמוצפיוא תועיסנ

 ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רַאפ טפמעקעג ןענישרעד זיא יז יו ךיילג טָאה

 עלַא ןגעק ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק טפמעקעג ,ןדיי עשינעמור יד

 רעדנּוװ ןייק טינ זיא'ס .ןדיי ףיוא תופידר ןוא האנש ןופ ןעגנוניישרעד

 יד ןעוװעג "הכזמ; טָאה עינעמור ןיא םישזער רעשיטסישַאפ רעד סָאװ

 ןעגנוטייצ עשידיי יד ןשיװצ ןופ עטשרע יד ןייז וצ גנוטייצ עקיזָאד

 -טכַאמ יד ןופ גנורעדָאפ רעד ףיוא ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז עכלעוו

 ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז ןעגנוטייצ עשידיי עקירעביא יד .ןענַאגרָא

 .רעטעּפש טייצ עצרוק ַא

 ןופ ןַאגרָא רעד ןעװעג זיא -- ?טילעַארזיא לורעירוק;
 .(?ינעטנָאמַאּפ רָאליאערוװעי ַאענוינוא;) "ןדיי עקיטרָא יד ןופ דנַאברַאפ,
 טכער-רעגריב ןבעג ןטימ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ טָאה סָאװ
 ,ינַאמָאר רָאליאערוועי ַאענוינוא,, ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז ,ןדיי עשינעמור יד
 ןבָאה "לורעירוק, םעד ןריגַאדער ןיא .("ןדיי עשינעמור ןופ דנַאברַאפ;)
 -דַא יו תוחוכ עשיטסילַאנרושז ןוא עכעלטפַאשלעזעג טקילײטַאב ךיז
 ןוא ּפרַאק ַאירָאה ,ונַאיצַארעס-רעצלעז ,ןַאמרעדליפ םַאיליו טַאקָאװ

 .ערעדנַא

 סָאװ ,גנוטייצנכָאװ ַא ןעועג זיא --"קסַאיערוועילומַאענ;
 טריפעגרעבירַא זיא ,1906 רָאי ןיא יסַאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 רעטנוא ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ןענישרעד זיא ןוא טשערַאקוב ןייק ןרָאװעג
 .רעטסעל קַאשז ןופ עיצקַאדער רעד

 תד ריאמ

 המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא זיא -- "ןויצ;
 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעיינ רעד ןעוועג

 גנוטייצנכָאװ עיינ ַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1907 רַאונַאי ןיא
 תועמשמ רעבָא ,('ןבעל עשידיי סָאד "ַאטילעַארזיא ַאצַאיוװ
 .רעצרוק ַא רעייז ןעוועג םויק ריא זיא

 ןוא ("טייקיטכערעג ןופ עמיטש יד, יַאיטַאטּפערד ַאישטָאוו;
 ןסייררעביא טימ ךיוא ןענײשרעד .,"ַאטילעַארזיא ַאקינָארכ;
 .םִימי-תוכירא ןייק טרעכיזרַאפ טינ ייז זיא'ס סָאװ ,רעטעלבנכָאװ יו

 -סינָאי ס; גנוטייצ עשיטסינויצ ערעדנַא ןַא טניישרעד יסַאי ןיא
 סָאװ ,גנוטיײצ ַא טניישרעד ינַאשַאטָאב ןיא ןוא ,("טסינויצ רעד,) "לוט
 רעד "ואערװעי לורַאטיטסניא; רערעל רַאפ טמיטשַאב זיא
 .?רערעל רעשידיי

 יד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה 1907 ןיא דנַאטשפיוא-םירעוּפ ןטימ
 עטעוועטנובעצ יד ךרוד ןרָאװעג ןפָארטעג ןענעז סָאװ ,ןדיי ייב היטנ
 ףיוא עקידנרעדנַאװ יד ןענעז ליפ .עינעמור ןופ ןרירגימע וצ ,םירעיוּפ
 ערעייז ןופ קורדסיוא ןַא .גנוטער ןוא גנונירטנַא ןכוז עכלעוו ,ןגעוו יד
 רעייז ןיא ךיוא ,ללכב ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא ץוח ,רימ ןעניפעג תורצ
 -עדנַאװ רעשידיי רעד) "ואערוועי לורָאטיטישטער , :ןַאגרָא ןלעיצעּפס
 . ןעגנוטייצ יד ,זייוװלײט זיולב זַא ךעלגעמ ,ןצנעגרעד המישר יד .("רער
 ַאטילצַארזיא ַאט סיווער; ןוא"ַאטילעַארזיא ַאסערפ;
 .קעב .מ .א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 רעד רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ץַאלּפ ןקיטכיוו ןוא ןרעדנוזַאב ַא
 ץַאלַאג ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,"הווק תה; טפירש-שדוח
 רעד ןיא .דלָאג שובייל ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1915 רָאי ןיא
 ,רעטכַיד ,ןטסיצילבוּפ עגנוי ליפ טקילײטַאב ךיז ןבָאה טפירש-שדוח
 רעכלעוו ,ןיבור ךרוד טנכיײצעג ןעוועג זיא טַאלב-רעש רעד .ןטסיאייסע
 עשידיי עטסעב יד ןופ רענייא יװ ןרָאװעג טמירַאב רעטעּפש זיא
 .טלעוו רעד ףיוא רעלטסניק

 עשידיי ןופ המישר רעד ןופ ףוס םוצ טעמכ רימ ןעמוק ָאד ןוא
 לינעמור ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא ןעגנוטייצ
 זיב -- אפוג המחלמ רעד ןיא ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ
 המחלמ רעד טימ ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,ןעגנורעדנע עסיורג יד
 .ןטַאטלוזער ערַיא ןוא

 ןעגנוטייצ עשידיי יד
 1940 זיב ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 ןופ ןבעל ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןעגנורעדנע עקיטכעמ  ייווצ
 :1918 רָאי ןכָאנ םוטנדיי ןשינעמור

 ךרוד ןרָאװעג רעסערג ליפ לָאמניא טימ זיא הנידמ יד .א
 -ליסנַארט ,1812 טניז שיסור ןעוועג זיא עכלעוו ,עיבַארַאסעב ןסילשנָא

 ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עניווָאקוב ןוא שערָאמרַאמ ,טַאנַאב ,עינַאװ
 ,ןענָאיַאר עלַא עקיזָאד יד .ןרַאגנוא---ךיירטסע ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא



 עינעמור ןיא עסערפ עשידיי יד

 רעד ןופ טַאטלוזער ןיא עינעמור וצ ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא ןענעז סָאװ
 ןוא עינעמור-סיורג ןיא ?עיכרַאנָאמ עטלַאא יד טלדנַאװרַאפ ןבָאה ,המחלמ
 ךרעב זיב דנַאל ןקיזָאד ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד טרעסערגרַאפ
 .לטירד ַא ףיוא יו רעמ ,תושפנ טנזיוט 0

 ןיא .ןדיי עלַא רַאפ טכער עכעלרעגריב עכיילג ןלייטרעד סָאד .ב
 ןשיוװצ לגנַארעג רענעסיברַאפ רעייז ַא טריפעג ךיז טָאה ןינע ןקיזָאד
 ןזיווַאב ןיוש טָאה עינעמור .גנוריגער רעשינעמור רעד ןוא ןדיי יד
 ןוא ןינע ןקיזָאד ןיא ןטכילפרַאפ ךיז קירוצ רָאי קיצרעפ טימ
 ףכית ןעוועג זיא סָאד .ןפוא ןכעלדנעש ַא ףיוא תובייחתה ריא ןכָארבעג
 ןשיאעּפָאריײא ןפיוא .1877 רָאי ןופ המחלמ רעשיקרעט-שיסור רעד ךָאנ
 זיא ,המחלמ רעד ךָאנ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ןילרעב ןיא סערגנָאק
 עינעמור ןופ טײקיגנעהּפָאמוא יד טנעקרענָא ןעמ זַא ןרָאװעג טכַאמעגּפָא
 ןענעקרענָא וצ ךיז טעטכילפרַאפ הנידמ עיינ עקיזָאד יד זַא ,יאנת ןטימ
 ןופ דיישרעטנוא ןָא ,רעניווונייא עריא עלַא ןופ טכער עכעלרעגריב יד
 ןקיזָאד ןיא טעטכילפרַאפ ךיז ןבָאה רענעמור יד .עסַאר רעדָא עיצַאנ ,תד
 טריפעגנייא ןבָאה יז --- טרעקרַאפ .ןכָארבעג לענש יז ןבָאה רעבָא ,ןינע
 עשינעמור ןעמוקַאב לָאז דיי ַא ידכ .ןצעזעג עשידיי-יטנַא ערעווש רעייז
 ןופ גנוקיטעטשַאב ַא וצ ןייז הכוז טפרַאדעג רע טָאה טפַאשרעגריב
 ,ןעשעג זיא ױזַא ןוא ...!לטירד-ייווצ ןופ טייהרעמ ַא טימ טנעמַאלרַאּפ
 טפַאשרעגריב ןעמוקַאב וצ ןעוועג הכוז ןבָאה ךרעב ןדיי 2500 זיולב זַא
 טַאהעג 1918 רָאי ןזיב ןבָאה עינעמור ןיא ןדִיי יד .דנַאלמיײה רעייז ןיא
 .טכער םוש ןייק רעבָא ,רעגריב םתס יװ רעמ לָאמטפָא ,ןטכילפ עלַא

 ןופ לגנַארעג ןיא ליצ-רקיע רעד ןעוװעג שיטקַאפ זיא סָאד ןוא
 -םולש רעד ףיוא .טכער עכעלרעגריב ןעמוקַאב ;ןדיי עשינעמור יד
 טלעטשעג רעייטשרָאפ עשינעמור יד ןענעז לַאסרעװ ןיא ץנערעפנָאק
 ןדיי יד טכער ןלייטרעד ףיוא ןייז םיכסמ :הרירב רעד רַאפ ןרָאװעג
 םעד ןקיטעטשַאב וצ ּפָא ךיז טגָאז ןעמ ױזַא יו ןגייצרעביא ךיז רעדָא
 טרעסערגרַאפ לָאמ ןייא טימ ןבָאה עכלעוו ,םיחטש-ןזיר עלַא ןופ סולשנָא
 עשידיי עסיורג ַא .טכַאנ רעביא טלַאטשעג ריא טרעדנעעג ןוא עינעמור
 עקיזָאד יד טרעדָאפעג ןוא לַאסרעװ ןיא טלעטשעג ךיז טָאה עיצַאגעלעד
 "שנעגייא, ןַא ןריזינַאגרָא טריבורּפ טָאה גנוריגער עשינעמור יד .טכער
 ןרעלקוצפיוא ןעוועג זיא עבַאגפיוא ריא סָאװ -- ןדיי ןופ עיצַאגעלעד
 ןייק ןדיי עשינעמור יד טינ ןליוו שיטקַאפ, זַא ,לַאסרעװ ןיא םילודג יד
 ןוא ןלַאפעגכרוד זיא ווּורּפ רעד רעבָא ,"ױזַא טוג ייז זיא'ס ןוא טכער
 ןדיי יד .ןבעגוצכָאנ ןעגנוװצעג ןעװעג זיא גנוריגער עשינעמור יד
 ןיא רעגריב עטקיטכערַאבכיײלג ןיא טלדנַאווּרַאפ ךיז ןבָאה עינעמור ןַיא
 טָאה ןבעל עשידיי עלַאמרָאנ סָאד ןעיײנַאב ןטימ ןוא דנַאלמיײה רעייז
 ןריזילַאער וצ טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג עטפַאהרעביפ ַא ןביוהעגנָא ךיז
 זַא ,ןזייו סָאװ ןשינעגייצ ןעמוקַאב -- ה"ד ,טכער עכעלרעגריב יד
 טייז רערעדנַא רעד ןופ .רעגריב עשינעמור ןענעז רעציזַאב ערעייז
 ,טײקיטעט-סגנורעלקפיוא עטגייווצרַאפ-טיירב ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 רעקיטכיוו רעד ןופ שינעטנעקרעד יד ןדיי יד ייב ןעגנערבוצניירַא ידכ
 .דמעמ רעייז ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,גנורעדנע

 עקיטכיוו רעייז ַא טַאהעג טָאה עסערּפ עשידיי יד זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 רעכלעוו וצ ,עינַאּפמַאק-סגנורעלקפיוא רעקיזָאד רעד ןיא עבַאגפיוא
 ןעמ .םינינע-טלעוו ןוא עלַאקָאל עשידיי עקיטכיוו ןעמוקעגוצ ןענעז סע
 -רופלַאב רעד ךָאנ ץרוק ךיז ןעניפעג רימ זַא ,ןסעגרַאפ טינ ףרַאד
 סָאװ ,הנידמ עשידיי ַא עיזַאטנַאפ רעייז ןיא ןעעז ןדיי ןוא ,עיצַארַאלקעד
 ,זיורבפיוא רעלַאקָאל ַא ןַארַאפ זיא סע .לארשייץרא ןיא ףיוא טמוק
 -ןסַאמ ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד רעמ טהוקַאב גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד
 ַא ףיוא תוליהק יד ןריזינַאגרָא ןופ קילבנָא ןיא טייטש ןעמ ,גנוגעװַאב
 עכלעוו ,ןגַארפ עקיטכיוו ץלַא ןענעז סָאד .לג.ד.א עזַאב רעשיטַארקָאמעד
 עשידיי ןופ גנוגייוצרַאפ יד ןוא סקּוװרעדנַאנּפ םעד ןקיטכערַאב
 .ןעגנוטייצ

 ףעטייווצ רעד רַאפ ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןשיווצ ןופ
 טנכיײצעגנַא ַאד ןענעז עלַא יצ זיא קפס רעסיורג ַא ןוא ,המחלמ-טלעוו
 :יירד זיולב ןעוועג ךישממ ליבַאטס ןוא ןבילברַאפ ןענעז -- ןרָאװעג
 ןַאגרָא רעד "טילעַארזיא לורערוק, ,דלעפצרַאװש .מ ןופ "ַאעטַאטילַאגע;
 עיינ .("עיצַאנ עשידיי יד) "קסַאיערװעי לומַאענ; ןוא .ר .עי .וא ןוכ
 ילבפיוא ןַא וצ ןריפרעד ,ןעקנַאדעג עיינ ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןעיײטרַאּפ
 ?ַאערויטנעמ, ןענעז ייז ןשיוװצ עטסטנַאקַאב יד .ןעגנוטייצ עכעלבָאגוצ ןופ
 ,גנוטייצ עכעלגעט ַא יו ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,("הלואג יד;)
 ןיא ןדיי עשינעמור יד טַאהעג ןבָאה סע סָאװ עקיצנייא ןוא עטשרע יד
 ,וסיז .ל .א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ךַארּפש רעשינעמור רעד
 רָאי ַא טעמכ .ןקסע רעשיטסינויצ ןוא טסיצילבוּפ רעטנַאקַאב רעד
 -נַאניפ בילוצ ןרָאװעג ןסָאלשעג ךָאנרעד ,גנוטיײצגָאט סלַא סױרַא יז זיא
 טַאלבנכָאװ ַא יו גנוניישרעד ריא טיינַאב טָאה ןוא ןטייקירעווש עלעיס
 זיא רָאטקַאדער רעד .טַאלבנכָאװ-ייוצ ַא יו זיולב לָאמטּפָא ןוא
 ןעגנולייצרעד ןופ רבחמ ַא .רעביירש עטסטינעג יד ןופ רענייא ןעוועג
 ,וקרַאמ ןיס וקרַאמ, םוטנדיי ןשינעמור ןופ ןבעל ןופ ןענַאמָאר ןוא
 .ערעדנַא ןוא ?גרעב-ץמַאינ יד ןופ סרוקיּפא רעד;

 םעיינ ַא ןדיי עשינעמור יד טכַארבעג טָאה וסיז .ל .א ןופ גנוטייצ יד
 טימַאב רעכלעוו ,ןלדתש ןוא דיי ןייק טינ .ןָאט ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא ,ןָאט
 זיא סָאװ דיי ַא רָאנ ,םייוג ןופ דסח ןוא תוחנה וצ ןייז וצ הכוז ךיז
 .טכער עלַאנָאיצַאנ ענייז טרעדָאפ ןוא טייקשידיי ןייז טימ ץלָאטש
 גונעג עקינייא --- תוקספה ענעדישרַאפ טימ ןענישרעד זיא *ַאערויטנעמ,
 עקידנפמעק ַא יװ ןרָאװעג טײנַאב זיא יז .1940 רָאי ןזיב -- עגנַאל
 םישזער ןשיטסישַאפ ןופ הלּפמ רעד ךָאנ גנוטייצנכָאװ עשיטסינויצ
 גנוטייצ יד .1948--1944 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד זיא ןוא וקסענָאטנַא ןופ
 ַא ךיוא ןעמונעגנָא הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא רעבָא טָאה
 טירש עטשרע ענייז טכַאמעג טָאה סָאװ ,םישזער םעד יפלכ גנולעטש
 ןטנַאקַאב ןיא ?עיטַארקָאמעד-סקלָאפ, ַא וצ עיטַארקָאמעד רעזיול ןופ
 ךעלדנעטשרַאפ טָאה גנוטייצ רעד ןופ גנַאגוצ רעשיטירק רעד .חסונ
 רָאטקַאדער ריא טימ ןעמַאזצ זיא יז ןוא דמעמ ריא ןדָאש טכַארבעג
 יד דצמ ןפידגנָא יד ןופ ליצ-רקיע רעד ןרָאװעג רעטעברַאטימ ןוא
 ןוא 1948 ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ יד .ןטסינומָאק עשידיי
 עקירעביא יד טימ ןפעמַאזוצ ,ןרָאװעג טריטסערַא זיא רָאטקַאדער ריא

 וצ הלוע ןעװעג חילצמ טָאה וסיז .ל.א .טייצ רענעי ןופ ןויצ-יריסא

 .עשיטירק

585 



586 

 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ןעגנורעדנע יד טימ .,דנַאל ןיא ןייז

 -לת ןיא ןברָאטשעג זיא רע .לארשי תנידמ וצ םישזער ןופ גנואיצַאב

 .הילע ןייז ךָאנ טייצ עצרוק ַא ביבא
 ("גנובעלפיוארעדיוו רעזדנוא;) יַארטסַאָאנ ַאירעטשַאנער;ג

 טעדנירגעג זיא סָאװ ,גנוטייצנכָאװ עשיטסינויצ ערעדנַא ןַא ןעוועג זיא
 ,רעקימעדַאקַא ןוא ןטנעדוטס עגנוי עּפורג ַא ךרוד 1923 ןיא ןרָאװעג
 .גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ןגעוו עיינ רַאפ טפמעקעג ןבָאה עכלעוו
 -רעדיוו) ?ַאירעטשַאנער, ןפורעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג עקיזָאד יד
 טנָאמרעד סָאװ ,ןַאלּפ-סטײקיטעט ַא טלעטשעג ךיז טָאה ('גנובעלפיוא
 ןוא .םיוּבנירג קחצי טימ שארב ןליוּפ ןופ ןלַאקידַאר-ןטסינויצ יד
 ךיוא טָאה ןּפורג עדייב יד ןשיוװצ טיײקטנעָאנ עשיגָאלָאעדיא יד ,תמאב
 .ןעגנודניברַאפ ,עזיול רעייז םגה ,עלענָאיצַאזינַאגרַא וצ טריפרעד

 טַאקָאװדַא ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד
 1923 רָאי ןיא טנשריעג טָאה טרָא ןייז .(יבכוכ לאומש) ןרעטש ימעס
 יד ןעיײנַאב ןטימ --- םיא ךָאנ ןוא ,ל"ז רעלסקעוו .ב .ל טסילַאנרושז רעד
 שטיװָאקסָאמ השמ -- 1944 רָאי ןיא גנוטייצ רעד ןופ גנוניישרעד
 .(ל"ז לאונמע השמ)
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 -יטעט רעשיטסינויצ רעטיירב ַא וצ ןפורעג טָאה יַאירעטשַאנער;
 -רעד עשיערבעה :םַארגָארּפ-סרָאפגניסלעה םעד ןופ טסייג ןיא ,טייק
 ןפַאש ,ןטסינויצ יד ךרוד תוליהק יד ןרעבָארעד ,רעדניק יד ןופ גנואיצ
 ןיא רעייטשרָאפ עריא ןקיש לָאז סָאװ ײטרַאּפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי ַא
 ןיא טכער עשידיי יד ןקידייטרַאפ רַאפ ףמַאק ,טנעמַאלרַאּפ ןשינעמור
 יו -- לארשי-ץרא ןייק הילע ןַא םעד טימ קיטייצכיילג ןוא טרָא ןדעי
 ןריזילַאער םיא זומ טסינויצ רעדעי סָאװ ,םַארגָארּפ רעקידתושממ  ַא

 ַא וצ ןעוװעג הכוז טָאה סָאװ .,גנוטייצ עקיזָאד יד ,ךעלקריוו ןוא
 וצ חוכ רעקידנרילומיטס רעד ןעוועג זיא ,גנוטיײרּפשרַאפ רעדנטיײדַאב
 -רַאפ ַא וצ ,טײקיטעט רעטיירב ַא וצ .גנוריזינַאגרָא רעשיטסינויצ
 ,עיבַארַאסעב :ןענָאיַאר ענעסָאלשעגנָא יד ןופ ןדיי יד טימ שינעדנעטש
 ,ײטרַאּפ עשידיי-לַאנָאיצַאנ ַא ןפַאש םייב ,עינַאװליסנַארט ןוא עניווװָאקוב
 .ץלָאטש ןוא ןיײזטסױװַאב ןלַאנָאיצַאנ םעד ןריוויטלוק וצ

 טפמעקעג ןבָאה ריא ןיא סָאװ -- ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד
 טרעהעג ןבָאה עכלעוו ,"םינקז, יד ןופ ןעגנומערטש ענעדישרַאפ יד
 רעשיּפָארטנַאליפ ַא רַאפ םזינויצ םעד ןטלַאהעג טָאה סָאװ רוד םוצ
 עקינעי יד תבוטל ןוא לארשי-ץרא ןיא םיצולח יד תבוטל טייקיטעט

 תד ריאמ

 -שַאנער, ןופ עגנוי יד ןופ ןוא --- ,ןייז וצ הלוע ןעגנּוװצעג ןענעז סָאװ
 ןביוהעגנָא ךיז טייצ רענעי וצ ןבָאה עכלעוו ןעיײטרַאּפ יד ןופ ןוא *ַאירעט
 .ןַאגרָא םענעגייא ןַא ןיא טקיטיונעג ךיוא ךיז טָאה -- ,ןריזינַאגרָא וצ
 רעשיטסינויצ רעד ןופ עלַארטנעצ יד ןריפרעבירַא ןטימ ,ךעלקריוו ןוא
 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ,טשערַאקוב ןַײק ץַאלַאג ןופ עיצַארעדעּפ
 רעד ןופ ּתועידי) ?ַאקסונע ַאימול ןיד יריטש/ ןַאגרָא ריא
 .1922 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,("טלעוו רעשידיי

 תועט ןיא ןריפוצנײרַא לולע זיא גנוטייצ רעד ןופ ןעמָאנ רעד
 שיטקַאפ .ןיטעלויב רעכעלנייוועג ַא יאדווא זיא סָאד זַא ,החנה רעד ןיא
 הדירי ןופ ךיוא ןוא םור ןופ ,געט ענעדיישרַאפ טַאהעג "יריטש; טָאה
 ןס יורג ַא טימ טַאלבנכָאװ ַא ןעװעג סָאד זיא ןרָאי עטסנעש ענייז ןיא
 עשידי עטסעב יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעװ ןיא ,טַאמרָאפ
 .שינעמור ןיא ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,ןטסיאייסע ןוא רעטכיד ,רעביירש
 וצ ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא גנוטייצ יד זיא הדירי ריא ןופ ןרָאי יד ןיא
 סַאװ םעד ןגעוו עיצַאמרָאפניא זיולב טַאהעג טָאה סָאװ ,טַאלבנכָאװ ַא
 ףיוא ןוא עינעמור ןיא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא רָאפ טמוק סע
 טקוקעג טינ ןעניישרעד ריא ןופ ןרָאי עלַא ןופ ךשמ ןיא .טלעוו רעד
 -סינויצ רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ ןיא ןעגנורעדנע ענעדישרַאפ יד ףיוא
 חילצמ גנוטיײצנכָאװ יד טָאה -- גנוטייל ריא ןוא עיצַארעדעפ רעשיט
 .ןעמעלַא ןופ ןליו םעד ,רעקינייוו רעדָא רעמ ,ןקידירפַאב וצ ןעוועג
 ןעגנוטייצ עשידִיי יד ןסילש ןטימ טנָאזירָאה ןופ ןדנּוװשרַאפ זיא ?יריטש,
 ןיא םישזער ןשיטסישַאפ ןופ ןלַאפ ןכָאנ ןעיײנַאב וצ יז ןווּורּפ יד .ללכב
 .ןעוועג חילצמ טינ ןבָאה ,עינעמור

 רעקיסיירד ןוא רעקיצנַאװצ יד ןיא ,טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה טשערַאקוב
 ןגיוצעג ךיז ןבָאה סע ןכלעװ וצ ,רעטנעצ-סגנואיצוצ ַא ןיא ,ןרָאי
 עטרעבָארעד יד ןופ .דנַאל ןצנַאג ןופ תוחוכ עשידיי עגנוי יד רקיעב
 ךיז ,טָאטשטּפױה רעײנ רעייז וצ ןדיי טמָארטשעג ןבָאה ןענָאיַאר
 ,גנובעלסיוא עקיטסיײג ַא טכוזעג ךיוא ןוא הסנרּכ טימ טנדרָאעגנייא
 רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעלערוטלוק רעקידרעירפ רעייז ןופ ךשמה ַא
 רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ןעמוקעגפיוא ןענעז ױזַא ןוא .טייקיטעט
 -ינעמור רעד ןיא גנוטייצ רענעגייא ןַא טימ עדעי ,ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ
 ענעריובעג ,ןדיי עקיטרָא יד ןופ ןעגנופַאש יד וצ בָאגוצ ןיא ,ךַארּפש רעש
 ןטלַא ןופ טעטש-ץניװָארּפ יד ןופ ענעמוקעג רעדָא טשערַאקוב ןיא
 .עינעמור

 זיא לגילפ ןקניל ןופ עסערּפ-ייטרַאּפ רעד ןיא גנוטייצ עטסטלע יד
 רעד ,('רעטעברַא רעשידיי רעד; "ואערװעי לורָאטישטנומ;
 .1932 רָאי ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,ןויצ-ילעוּפ ןופ ןַאגרָא
 ךָאנ ,גנַאל ןופ טריטסיזקע ןיוש ןבָאה ןויצ ילעוּפ ןופ ןּפורג עקיטרָא
 ןַא ןיא טלייצרעד ווָאכָארָאב רעב .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ

 ןופ עּפורג ַא ןגעו ,טלעװ רעד ףיוא ןויצ-ילעוּפ ןגעוו טכיזרעביא

 עקיזָאד יד רעבָא ,ַאגַארַאש רעקסַאל ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,עינעמור

 ףיוא זיא ןוא טייקידנעטשבלעז ריא ףיוא ןעוועג רתוומ טָאה עּפורג

 -לַאיצָאס רעשינעמור רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא ןפוא ןוויטקעלָאק ַא

 יד ןופ טרָא ןפיוא .1920 רָאי ןיא ךרעב ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד



 עינעמור ןיא עסערפ עשידיי יד

 -רעשט ןופ ןויצ-ילעוּפ ןופ ןשטנעמ ןענישרעד ןענעז ענעטָארטעגקירוצ
 ןבעגעגסױרַא ןבָאה טשערַאקוב ןייק רעבירַא ןענעז סָאװ יד ןוא ,ץיווָאנ
 שירפ .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ןַאגרָא ןטנָאמרעדנבױא רעייז
 ןענישרעד ךיוא זיא ,םימי-תוכירא ןייק טַאהעג טינ טָאה גנוטייצ יד .ל"ז
 ,ןעלטימ-טלעג ןיא לגנַאמ ןופ ןטילעג טנענַאמרעּפ טָאה ןוא ןטלעז רעייז
 ןוא םזינויצ ןשיװצ גנוריסנַאלַאב רערָאלק ַא ןופ לגנַאמ ןיא ךיוא יו
 ןשיטסיכרַאנָאמ ןופ יײצילָאּפ יד ךיוא זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .םזילַאיצָאס
 .ןימ ַאזַא ןופ גנוטייצ ַא ףיוא גיוא ןַא טגיילעג טָאה עינעמור

 יו ,טשערַאקוב ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז טייצ רענעי וצ
 -ןויצ-יריעצ ןופ םיפינס עטשרע יד ,טעטש-ץניוָארּפ עקינייא ןיא ךיוא
 ןעוועג תוחוכ-רקיע יד ןענעז ײטרַאּפ רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא .תודחאתה
 ןוא עניווָאקוב ,דנַאלסור ןופ וליפַא ןֹוא עיבַארַאסעב ןופ ןטנַארגימע
 ןענופעג טינ טעמכ ךיז ןבָאה ?שממ, ןדיי עשינעמור .עינַאװליסנַארט
 יז ןדנירג 1933 ןיא .ןרָאי עטשרע יד ןיא טינ סלַאפנדעי ,יײז ןשיווצ
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעטשרע ריא סָאװ ,"ַא נוב יר ט; גנוטייצ רעיייז
 רעגנוי רעד ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעשיטקַאפ ןוא ,(ןורל) רענרעל ףסוי
 ןייא ןענישרעד זיא ?ַאנובירט, .ףיסוי .ב רעביירש רעשידיי רעקיעּפ
 ,"הינודרוג; ןופ ןַאגרָא רעד יו טנידעג ךיוא טָאה ,ןכָאװ ייווצ ןיא לָאמ
 סע סָאװ םעד ןגעוו תועידי רַאפ ץַאלּפ ןקידנטיײדַאב ַא ןבעגעגּפָא ןוא
 רעד ןיא זיא 1939--1927 ןרָאי יד ןיא ."ץולחה, ןיא רָאפ טמוק
 טָאה גנוטייצ יד ןוא "הינודרוג, ןופ העּפשה יד ןגיטשעג עיצקַאדער
 ,גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ןופ ןַאגרָא ןַא ןיא טלדנַאװרַאפ טעמכ ךיז
 ןויצ-יריעצ ןשיװצ גנוקינייארַאפ יד ןעמוקעגרָאפ זיא ןשיווצניא םגה
 גנוטייצ יד זיא לעיציפָא .(1926 רַאונַאי ןיא עינעמור ןיא) ןויצ-:לעוּפ ןוא
 -נומ , יו םעדכָאנ ,ײטרַאּפ רעטקיניײארַאפ רעד ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג
 ?ַאנובירט.;, .ןעלטימ ןיא לגנַאמ ןבילוצ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא "לורָאטישט
 טיײנַאב טינ רעמ ןוא 1940 רעמוז ןיא ןעניישרעד טרעהעגפיוא טָאה
 .עבַאגסיוא ריא

 זיא (גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד) "ַאטסינָאיסַאערַאקשימ;
 סָאװ ,ןזיירק יד ןופ רקיעב ,םייללכ-םינויצ יד ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג
 ןענעכייצַאב וצ ייז רעש זיא סע ."ַאירעטשַאנער, ןגעק ןעוועג ןענעז
 ןענַאמציױו םייח טרערַאפ ןבָאה ייז םגה ,'ב העיס ןופ ןטסינויצ יװ
 יד רעבָא ,גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא געוו ןייז טציטשעג ןוא
 ןייק ןעוועג טינ זיא'ס זַא ,ףרַאש ױזַא ןעוועג ןענעז ןצַאזנגעק עלַאקָאל
 ןענישרעד זיא גנוטייצ יד .גנורעטנענרעד זיא סע רעכלעוו ַא רַאפ ץַאלּפ
 םייב טרָא ןַא ןעמענרַאפ וצ ןעוועג חילצמ טינ טָאה ןוא ןטלעז רעייז
 .רענעייל רוביצ

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,ײטרַאּפ עשיטסינָאיזיװער יד
 .ןענַאגרָא עקינייא טַאהעג טָאה ,ךרעב 1927--1926 ןרָאי יד ןיא עינעמור
 רעכלעוו ,("ןגעװ עיינ,) "ַאונ ירומור ד; זיא ןייז ןופ רעטשרע רעד
 ,ץַאלַאג ןיא ,רענעטלעז ךָאנרעד ןוא טפירש-שדוח ַא יװ ןענישרעד זיא
 .ץכ טַאקָאװדַא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,1929 רָאי ןופ קידנבַײהנָא
 ןטימ .גנַאלקּפָא ןקירעהעג ַא וצ ןעוועג הכוז טינ טָאה טפירש-שדוח יד
 -רעבירַא עלַארטנעצ יד זיא טייקיטעט טשיטסינָאיזיװער יד ןקרַאטשרַאפ

 ןביוהעגנָא טָאה 1933 רעמוז ןופ ּוװ ,טשערַאקוב ןייק ןרָאװעג טריפעג
 "קסעיערוועי לוטנעווּו קץ טפירשנכָאװ-ייווצ יד ןעניישרעד
 עשיטסינָאיזיװער עקידנפמעק ַא ןעוועג זיא סָאװ ,("דיי ןופ טרָאװ סָאד;)
 -עג ,גנוריפנָא עלעיציפָא יד טריקיטירק ףרַאש טָאה עכלעוו ,גנוטייצ
 םענעמונעגנָא ןיא ץלַא -- .לג.ד.א ןעגנוגעווַאב עשיצולח יד ןגעק טפמעק
 זיא'ס יװ םרָאפ רערעפרַאש ַא ןיא ךעלגעמ רעבָא ,געט ענעי ןופ חסונ
 -נגייא ןוא לאירא .ל.ש ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעד .ןעמונעגנָא ןעוועג
 .רעביש -- גנוטייצ רעד ןופ רעמיט

 -טנעצנָאק ךיז טָאה עינעמור ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ בור סָאד
 רעבָא ןענעז סע .טשערַאקוב טָאטשטּפױה רעד ןיא ,ךעלריטַאנ ,טריר
 יד ןיא -- עשיטסינויצ-טינ ןוא עשיטסינויצ --- ןעגנוטייצ ןעוועג ךיוא
 ךיא .ךעלטעטש ענעפרָאװרַאפ-גונעג ןיא ךיוא ייז ןופ ,טעטש-ץניווָארּפ
 ןכלעװ ַא ףיוא בָאה ךיא סָאװ ,עקינעי יד ףיוא זיולב ןזייװנָא לע
 : םויק רעייז ןגעוו ןסיוורעד וצ ךיז ןעוועג חילצמ ןפוא זיא סע

 רעטנוא יסַאי ןיא ןענישרעד זיא יַאקסַאיערוועי ַאנובירט;

 רָאי ןופ קידנבױהנָא ,(ךורב .ב) יקסנַאשואק ַאנעב ןופ עיצקַאדער רעד

 ןסָאלשעג זיא ןוא ליבַאטס ןענישרעד זיא גנוטייצנכָאװ עקיזָאד יד .1
 יז .טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג זיא םזישַאפ רעד ןעװ טשרע ןרָאװעג
 .1940 ךָאנ ןרָאװעג טײנַאב טינ זיא

 -סקלָאפ, ערעדנַא ןַא ןעװעג זיא ('ןליו רעד "ַאצניַאוו;
 1919 ןיא יסַאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,גנוטייצ "עשידיי
 -תוכירא וצ ןעוועג הכוז טינ טָאה יז .טַאלבנכָאװ ַא יו ןענישרעד זיא ןוא
 .םשור ןרעדנוזַאב ןייק טזָאלעגרעביא טינ ךיוא טָאה ןוא םימי

 ןעװעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ זיא סָאװ ,ץַאלַאג ןיא
 1927 רָאי ןיא זיא ,עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד ןופ רעטנעצ רעד
 גנוטייצ עשיטסינויצ עלַאקָאל ַא ןבעגוצסױרַא ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג
 רעד רעטנוא ,("גנוניימ עשיטסינויצ יד;) "ַאטסינָאיס ַאיניּפָא;
 ןעצ זיולב ןענישרעד ןענעז סע .שטיוװָאמַארבַא ףלָאדור ןופ עיצקַאדער
 ץנערעפנָאק עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ּוװ ,ינַאקשוּפ ןיא .ןרעמונ
 1920 רָאי ןופ זיא ,(ץנערעפנָאק רעציװָאטַאק רעד רַאפ) ןטסינויצ ןופ
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"לורַאנָאיגעל, גנוטייצ יד ןענישרעד
 -סערָאק רעקיטרָא רעד ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא רעכלעוו ,ןיילק .ל..מ
 -ימידק ןוא ?לורבידַאא ןעגנוטייצ עשינעמור עסיורג יד ןופ טנעדנָאּפ
 ךיז "רענָאיגעלק ןעמָאנ רעד טָאה רעטעּפש רָאי עכעלטע ."עצַאינ
 -ימעסיטנַא ןשירעדרעמ ןוא ןטסדליװ ןופ לָאבמיס ַא ןיא טלדנַאװרַאפ
 ךיז ןבָאה ?עידרַאװג רענרעזייא, רעד ןופ טייל יד .עינעמור ןיא םזיט
 טנייה ,ןיילק .ל.מ טגערפעג בָאה ךיא ןעוו ."ןרענָאיגעל, יװ טנכיײצַאב
 ןעמונעג טָאה רע ןענַאװ ןופ ,ביבא-לת ןיא טסינויצ רעטלַא ןַא גָאט וצ
 יד זַא טרעלקעגפיוא רימ רע טָאה ,גנוטייצ ןייז רַאפ ןעמָאנ ןקיזָאד םעד
 ןשידיי ןטשרע ןופ רענלעז יד גנורערַאפ ןקירדוצסיוא ןעוועג זיא הנווכ
 רַאפ רעטילימ ןשיטירב ןטימ ןעמַאװצ טפמעקעג טָאה סָאװ ,ןָאיגעל
 רעד ןופ .המחלמ-טלעװו רעטשרע רעד ןיא לארשי-ץרא ןעיײרפַאב
 .רָאי ןייא ןיא ןרעמונ 20 ןענישרעד ןענעז גנוטייצ רעקיזָאד

 (ת
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 -רירטסוליא ןַא -- "ַאק סַאיע רוועי" ַאינָאיצַארטסוליא;
 לָאמ ייווצ 1921--:1920 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ןיזַאגַאמ רעט
 ןבָאה'פ .םַארװַא סַאיזַא ןעוועג זיא רָאטקַאדער .טשערַאקוב ןיא שדוח ַא
 ליפ ןוא רעלסקעװ .ב.ל ,ןייטשנעװעל ר"ד םיא ןיא טקילײטַאב ךיז
 ַא טַאהעג טָאה ןיזַאגַאמ רעד .ןטסילַאנרושז עשידיי עטנַאקַאב ערעדנַא
 .רעטקַארַאכ ןשיטסינויצ

 ַא טימ ןוא ןטַײז ריפ ןופ גנוטייצ ענילק ַא -- "המיבהג
 .לטעטש-ץניוװָארּפ ןיילק ַא ,ישטָאקיט ןיא ןענישרעד זיא טַאמרָאפ םעניילק
 רעבָא ,ןעלטימ עכלעוו טימ ןוא םיסינ עכלעוו טימ רָאלק טינ זיא סע
 ןיא ןענישרעד זיא ןוא טריטסיזקע טָאה גנוטייצ יד זַא זיא טקַאפ ַא
 טַאהעג ךיוא טָאה ןוא ,1932 ןופ קידנבױהנָא ,רָאי עקינייא ןופ ךשמ
 ...רענעייל

 רעייז סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןגעוו ןבירשעג רימ ןבָאה טציא זיב
 וליפַא ,גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןופ יװ עבלעז יד ןעוועג זיא עבַאגפיוא
 -ולכ ,רענעטלעז רעדָא ךָאװ ַא לָאמ ןייא ןענישרעד ןענעז יז ןעוו ןַאד
 ןופ ןבעל ןגעוו רעביא ןביג סָאװ ,ןעגנוטייצ עוויטַאמרָאפניא -- רמ
 .לג.ד.א ןפמַאק עכעלטפַאשלעזעג ,ןעגנוריסַאּפ ענעדיישרַאפ ןגעוו ,ןדיי
 ,סעבַאגסיוא עשידָאירעּפ ערעדנַא ךיוא טרָא ןַא ןעמדיוו רימ ןלעװ טציא
 ןבױהעגסױרַא ןבָאה ,רוטַארעטיל עשידיי יד טריוויטלוק ןבָאה עכלעוו
 .לג.ד.א ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג ענעדיישרַאפ
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 -וטס עשיטסינויצ יד ןופ דנַאברַאפ ןופ ןַאגרָא -- ?ַאענומ ש ח;
 רעד .סעיצַאקילבוּפ עלַא יד ןופ עטסקיטכיװ יד ןעוװעג זיא ,ןטנעד
 -טלעװ רעטשרע רעד תעב ןרָאװעג טעדנירגעג זיא אפוג דנַאברַאפ
 ןסָאלשעגנָא טינ ךָאנ ךיז טָאה עינעמור תעב ,1915 רָאי ןיא ,המחלמ
 .טפעה ןייא זיולב ןענישרעד זיא הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא .גירק םוצ
 -ומשח; ןוא טייקיטעט ןייז טיײנַאב דנַאברַאפ רעד טָאה המחלמ רעד ךָאנ
 יד טעמדיוועג ,טפירש-שדוח ַא יװ ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ?ַאענ
 ןופ ןגַארפ עכעלטפַאשלעזעג ,םזינויצ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ
 ןעגנוריסַאּפ יד ,טלעוו רעד ףיוא רוטַארעטיל עשידיי ,םוטנדיי ןשינעמור
 ןרעטש .ש ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעטשרע ריא .לג.ד.א לארשי-ץרא ןיא
 ןכָאנ רענייא ןרָאטקַאדער יו ןעמוקעג ןענעז םיא ךָאנ ןוא (יבכוכ)
 ןענישרעד זיא "ַאענומשח, .ל"ז יחרזמ ןָאעל ןוא רעגניז ימעס ןרעדנַא
 ,קידנטידַאב ןעוועג זיא העּפשה ריא ןוא רָאי קיצנַאװצ בורק סיירעביא ןָא
 ןענעז עכלעוו ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןזיירק יד ןיא סרעדנוזַאב
 .ןײזטסּוװַאב ןקלַאנָאיצַאנ טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג

 ת" ריאמ

 -ַאב טינ ךיז טָאה ןטנעדוטס עשיטסינויצ יד ןופ דנַאברַאפ רעד
 ןטנעדוטס רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,גנוטייצ ןייז טימ זיולב טנגונג
 עשידיי רַאפ גנוטַײצ ַא ךיױא רע טעדנירג 1924 ןיא .רעקימעדַאקַא ןוא
 לוליּפ ָאקע ןעוועג זיא ןעמָאנ ריא .ךַארּפש רעשינעמור רעד ןיא רעדניק
 לָאמ ייוצ ןענישרעד זיא סָאװ ,('דניק עשידִיי סָאד) "ואערוועי
 -שטיװָאלעדנעמ ןעװעג זיא רָאטקַאדער רעטשרע רעד .שדוח ַא
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעטצעל רעד .ידב .ח .מ םיא ךָאנ ןוא ,םורימ
 .רעלציק םוחנ

 -יא ןלַאירעטַאמ טכעלטנפערַאפ טָאה גנוטייצ-רעדניק עקיזָאד יד
 :שידיי ןופ ;ןונגע .עלעדנעמ ,קילַאיב :ןופ תירבע ןופ עטצעזעגרעב
 רעטעלב עריא ףיוא .ׁשַא םולש ,ןיזייר ,לַאטנעזָאר ןמלז ,םכילע-םולש
 עקינייא ןופ ןווּורּפ עטשרע יד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ךיוא ןענעז
 -נַא ןַא ןעמונרַאפ רעטעּפש ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש
 קידנבױהנָא .עינעמור ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ץַאלּפ םענעעזעג
 סָאװ ,תודוקנ טימ ,תירבע ןיא טייז ַא ךיוא ןענישרעד זיא 1925 רָאי ןופ
 סָאד ןוא *ַאענומשח, יװ ױזַא .רעטעּפש רָאי ףניפ ךרעב ןרָאװעג לטב זיא
 ףבעל ןרעגנעל ַא וצ ןעוועג הכוז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטייצ עשידיי בור
 .1940 רָא ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג גנוטייצ-רעדניק יד ךיוא זיא

 ('ןייבטנַאפלעה ןופ קירב יד; -- 'שעדליפ עד ַאיטנָאּפ;
 יד ןופ ,גנוטייצ-ךוברָאי ַא יװ ,עבַאגסױא עקילָאמנײא ןַא ןעוועג זיא
 ןיא ןענישרעד זיא ןוא עינעמור ןיא רעלטסניק ןוא רעביירש עשידיי
 שיערבעה םעד ןענעפערעד םוצ גנונעקרענָא ןוא הנתמ ַא סלַאק 1925 רָאי
 רעד טָאה טפירש-למַאז יד טריגַאדער ."םיפוצה-רה ןפיוא טעטיסרעווינוא
 -ןעּפ עלַא טעמכ טקילײטַאב ךיז ןבָאה ריא ןיא ןוא אדול .וו רעביירש
 ןענָאמרעד לע ךיא .רעטכיד ןוא ןטסילַאנרושז ,רעביירש ,ןשטנעמ
 ןָאי ,ונַאיודנופ .ב ,רעקורב ,ןַאמטיױרטש ,וסיז .ל.א :יײז ןופ עקינייא
 -ײטַאב ךיז ןבָאה רעדליב ןוא ןעגנונעכייצ טימ .ערעדנַא ןוא ונַאיווירּפ
 .ַא .א םיחרפ ,רסיא ,וקנַאי לעסרַאמ :רעלטסניק יד טקיל

 םעד טימ ןוא רעטעּפש רָאי ַא ךיוא ןענישרעד זיא גנולמַאז יד
 יד טרירטסנָאמעד טָאה רעכלעוו ,ווּורּפ רענייש ַא טקידנערַאפ ךיז טָאה
 .עינעמור ןיא רעביײרש עשידיי יד ןופ ןטייקכעלגעמ-סגנוּפַאש

 םינינע יד רַאפ טפירש-שדוח ַא ןעוועג זיא -- ('םד א;) "םַאד ַא;
 "ַאדער ןוא טעדנירגעג זיא סָאװ ,קיטילָאּפ ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל ןופ
 זיא ןַאד טניז ןוא ,1928 רָאי ןיא ָאדול רעביירש ןכרוד ןרָאװעג טריג
 ,טפירש-שדוח יד .1940 זיב ,שדוח ַא לָאמ ןייא ןענישרעד ליבַאטס יז
 ,ןטייז 32--24 ןופ טפעה ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ,טַאמרָאפ םעניילק ַא ןיא
 רָאטקַאדער רעד .רענעייל רוביצ םייב עיטַאּפמיס ךס ַא ןעמוקַאב טָאה
 ןופ רעביירש עּפורג ַא טימ ןעלגנירוצמורַא ךיז ןעוועג חילצמ טָאה
 טרָא-ףערטנעמַאזוצ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה "םדא; ןוא ןזיירק עלַא
 ןבירשעג ןבָאה סָאװ רעביירש ,ןטנַאלימיסַא ןוא ןטסינויצ רעביירש ןשיווצ
 טצעזעגרעביא ןענעז ןעגנופַאש ערעיז ןוא תירבע רעדָא שידיי ןיא
 בָאה ךיא סָאװ ,רעביירש יד וצ ךעלבָאגוצ .שינעמור ףיוא ןרָאװעג
 ,נַאירַאזעל וברַאב ךיוא "םדא, ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,טנָאמרעד
 -ַאב ַא ,ַאקרעדַא .פ ,רוטַארעטיל רעשינעמור רעד ןופ רעשרָאפ רעד

 9, ײ"-"י,םתם,טלט



 עינעמור ןיא עסערפ עשידיײ יד

 ןַאמטלַא השמ ןוא גרעבנרעטש בקעי ,רעטכיד ןוא רעביירש רעטנַאק
 יד .ערעדנַא ליפ ןוא ,שידיי ןופ ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענעז עכלעוו
 .גנלעטש עשיטילָאּפ עטמיטשַאב ןייק ןעמונעגנָא טינ טָאה גנוטייצ
 .םזינויצ םוצ טגיונעג ןעוועג יז זיא ללכ-ךרדב רעבָא

 -רעד זיא ('הבשחמ עשידיי יד,) -- וערוועי לוטעשזדוקע
 -וועי ַאינויצַארטסוליא; .ץַאלַאג ןיא שידַארָאּפס 1925 רָאי ןיא ןעניש
 טַאמרָאפ ןיא גנוטייצנכָאװ-ייווצ עטרירטסוליא ןַא ןעוועג זיא ?ַאקסַאיער
 טעדנירגעג זיא סָאװ ,םינינע עשיטסינויצ ןוא עשידיי רַאפ ןיזַאגַאמ ַא ןופ
 זיא ןוא 1930 רָאי ןיא טשערַאקוב ןיא םהרבַא סַאיזוא ךרוד ןּרָאװעג
 .ךָאװ ַא לָאמ ייוצ ,טייצ רָאי ַא ךרעב ןענישרעד

 "ץולחה,, ןופ ןעגנוטייצ
 ןעגנוגעווַאב-טנגוי ןופ ןוא

 -וצרעדנַאנופ רעווש זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,חטש ַא וצ רימ ןעמוק ָאד
 ןשיווצ ךיוא יװ ,שינעמור ,שידיי ,תירבע ןיא סעיצַאקילבופ ןשיווצ ןליײט
 ללכ-ךרדב .ןענישרעד ןענעז סעיצַאקילבוּפ עקיזָאד יד ּוװ רעטרע יד
 יד ןופ ןוא "ץולחה, ןופ טייקיטעט עשיטסילַאנרושז-שירַארעטיל יד זיִא
 רעבירַא יז זיא ךָאנרעד ,תירבע ןיא טשרעוצ ןעוועג ןעגנוגעווַאב-טנגוי
 יד .רעכעלריטַאנ ַא ןעוועג זיא סעצָארּפ רעד .שינעמור ןוא שידיי וצ
 ,ךַארּפש עשיערבעה יד טשרעהַאב טוג ןבָאה ,רעדנירג יד ,םינושאר
 עלַארטנעצ רעד ןופ רעדָא לארשי-ץרא ןופ ןעגנוטייצ ןעמוקַאב ןבָאה
 ןעמעלבָארּפ ןוא טעברַא רעייז קורדסיוא םוצ טכַארבעג ןוא עשרַאװ ןיא
 .תירבע ן;א ךיוא

 ,גנוגעווַאב עשיצולח יד .ןּפַאטע עקידרעטייוו ןעמוקעג ןענעז ןַאד
 ןגָאלשעג טָאה ,ןעמונעגמורַא טָאה יז סָאװ ןעגנוגעווַאב-טנגוי יד טימ
 תירבע ןענעק טינ רעייז ןוא טנגוי עקיטרָא יד טרעבָארעד ,ןעלצרָאוװו
 ןיא ךיוא ןוא שינעמור ,שידיי ןיא טײקיטעט ַא ןעװעג בייחמ טָאה
 ףיוא ןָא ךיז רימ ןכערט רעבירעד .(עינַאװליסנַארט ןיא) שירַאגנוא
 ךיוא טנַאקַאב טוג ױזַא זדנוא זיא סָאװ ,טירשרָאפ ...ןשילרעטסיוא םעד
 וצ ןוא שידיי וצ תירבע ןופ גנַאגרעביא רעד :רעדנעל ערעדנַא ןופ
 .ןכַארּפש עדמערפ

 ? טינעמור ןיא ןעוועג בצמ רעד זיא ױזַא יו

 ענײמעגלַא ןַא יװ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "ץולחה; תורדתסה יד
 .עניַארקוא ןופ םיטילּפ ןעוועג ןענעז עטשרע עריא ןוא עיצַאזינַאגרָא
 טָאה טרָאד ןופ ןוא עיבַארַאסעב ןיא טקיטסעפרַאפ ךיז יז טָאה טשרעוצ
 רעטשרע רעד .הנידמ רעצנַאג רעד רעביא טײרּפשעגסױא ךיז יז
 זיא רעכלעוו ,"םילע, ןעוועג זיא ?ץולחה, ןופ ןַאגרָא רענעבירשעג
 שיטקַאפ רעבָא ,שדוח ַא לָאמ ןייא לעיציפָא ,ליסנעטס ףיוא ןענישרעד
 .ןטייקכעלגעמ יד ןופ קיגנעהּפָא ,רענעטלעז ליפ

 -טנגוי יד טקרַאטשרַאפ ךיז ןבָאה "ץולחה; ןיא יװ סָאמ רעד ןיא
 רעד ןיא רעקידנרינימָאד רעד ןרָאװעג זיא לייט רעייז ןוא ןעגנוגעווַאב
 יד .ןרָאװעג טרענימרַאפ טײקיטעט עקיזָאד יד זיא .עיצַאזינַאגרָא

 ,סעיצַאקילבוּפ עשידָאירעּפ ליפ ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןעגנוגעווַאב-טנגוי
 טיצַאזינַאגרָא רענײמעגלַא ןוא רעלַארטנעצ רעד ןופ סעבַאגסיוא יד ןוא
 ןזייװנָא רימ ןענעק םורַא ױזַא .עקירעביא ןרָאװעג ןיוש ןענעז "ץולחה;
 .טנגוי יד ןופ סעיצַאקילבוּפ ןוא סעבַאגסיוא לָאצ רעסיורג ַא ףיוא
 ןופ טײקמערָא רעקידנטיידַאב רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא ,ןעגנוגעווַאב
 .סעבַאגסיוא-"ץולחה, יד

 רעד ךָאנ עינעמור ןיא ןעגנוגעווַאב-טנגוי יד ןשיווצ עטשרע יד
 -- ?אענומשח; דנַאברַאפ-ןטנעדוטס םעד ץוח -- המחלמ-טלעוו רעטשרע

 45001212 11מ6ז6/ט1ט1 רמולכ ,8 1.5. עיצַאזינַאגרָא יד ןעוועג זיא
 ןַא ןעװעג זיא סָאד .(טנגוי רעשיטסינויצ ןופ דנַאברַאפ 5104
 ,עכעלטנגוי עשיטסינויצ ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,דנַאברַאפ רענײמעגלַא
 רעד .גנוריזילַאער רעשיצולח ןופ טכילפ ןָא ןוא ,גנוברַאפַאב םוש ןָא
 שינעמור ןיא טפירש ענעגייא ןַא ןבעגעגסױרַא טָאה דנַאברַאפ רעקיזָאד
 והילא רעטכיד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,(?גָאװ יד;) "ַאנעּפמוק;
 רָאטקַאדער רעד ּוװ ,ינַאשקוּפ ןיא ,1929 רָאי ןופ קידנביױהנָא ,סוטיימ
 .טניווועג טָאה

 רעד ןופ געוו ןגעוו תועד-יקוליח ןכָארבעגסיױא ןענעז .ס.ט.ַא ןיא
 לײט ַא טָאה 1927 רָאי ןיא .גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא טנגוי
 טלדנַאװרַאפ ךיז ןוא "ריעצה רמושה, ןטימ טקיניײארַאפ ךיז .ס .ט .א ןופ
 טָאה לייט רעטייווצ ַא .גנוגעווַאב רעקיזָאד רעד ןופ לייט ןשינעמור ןיא
 רע טָאה רעטעּפש טייצ ַא ןוא טשערַאקוב ןיא "הינודרוג , יד ןפַאשעג
 ,בַאטשסַאמידנַאל ןיא גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד וצ געװ ןייז ןענופעג
 ןקיניײארַאפ ךרוד ןוא טעטש-ץניװָארּפ יד ןיא םיפינס ןדנירג ךרוד
 .לג.ד.א "ריעצה ץולחה; ,"רבחה; יו ,ןעגנוגעוװַאב ערעדנַא טימ ךיז

 טריזינַאגרָא ןבָאה .ס.ט.ַא ןיא ןבילברַאפ ןענעז סָאװ עקינעי יד

 -ויצ ןופ זיירק;) -- (66עסט1 11מ616?ט}טו 510מ154) .ס.ט.שט םעד
 -גיימעג ןפַאשעג 1922 ןיא ןבָאה סָאװ ,"הילצרה; ןוא (?טנגוי רעשיטסינ
 : .עינעמור ןיא "טנגוי עשיטסינויצ, יד םַאז

 טצנעגרעד זיא ןעגנוגעווַאב-טנגוי יד ןופ ןגיוב רעקיברַאפליפ רעד
 ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא -- םינובה רורד ,אביקע-ינב ,ר"תיב ךרוד ןרָאװעג

 ןופ .ןענַאגרָא רעדָא ןַאגרָא םענעגייא ריא טַאהעג טָאה ענייא עדעי זַא
 .סעבַאגסױא-טכַארּפ ןיא וליפַא ,טקורדעג רעדָא ליסנעטס ןיא ייז

 יד 1930 רָאי ןיא ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא טַאה "ריעצה רמושה;
 ןענעז ריא ןופ ןוא ,שינעמור ןיא "ריעצה רמושה,; טפירש-שדוח
 -רעביא ןעװעג סָאד ןענעז רקיעב .ןרעמונ 6--5 ךרעב ןענישרעד
 ןשיערבעה רעװעשרַאװ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,לַאירעטַאמ ןופ ןעגנוצעז
 עקיטרָא? ןעוועג ןענעז ןליײט עניילק רעייז זיולב ןוא "ריעצה רמושה;
 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ,1925 רָאי ןיא ,רעטעּפש .?עיצקודָארּפ
 ,עבַאגסיוא עשידָאירעּפ ַא יו ,שינעמור ןיא "ק| ןבגזמטפתמנהז"
 ןכרוד זיא 1924 רָאי ןיא .ליסנעטס ןיא סעיצַאקילבוּפ ערעדנַא ךיוא יו
 -רעדניק ַא ךיוא ןבעגוצסיורַא ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג "ריעצה רמושה;
 ןענעז סע .('דניק ןשידיי ןרַאפ;) "?סמוזט ס0סקענ}1ט} םטצסט" גנוטייצ

 ןוא יתימא יכדרמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןרעמונ 2 ןענישרעד
 טָאה גנוגעװַאב יד רעבָא .טקידנערַאפ ךיז ווּורּפ רעד טָאה םעד טימ
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 ענעדיישרַאפ ןבעגוצסורַא ןרָאי עלַא ןופ ךשמ ןיא ןעוועג ךישממ
 .ךיורבעג ןכעלרעניא ןרַאפ רקיעב ,סעיצַאקילבוּפ

 ,"ינויצה רעונה, ןיא טלדנַאװרַאפ 1922 ןיא ךיז טָאה סָאװ .ס .ט .שט
 ,"תדלומ, טפירש-שדוח ַא ןבעגעגסױרַא 1932--1931 ןרָאי יד ןיא טָאה
 רעד ןופ ?רעטָאפ, םעד ,שטיװָאקילעז ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 רעד ןוא תירבע ןיא ןעמָאנ רעד) טפירש-שדוח עקיזָאד יד .גנוגעווַאב

 ַא טימ וַאקַאב ןיא ןענישרעד זיא (שינעמור ןיא לַאירעטַאמ רעצנַאג

 םענײמעגלַא רעמ ַא ןגָארטעג טָאה ןוא םרָאפ רעשיפַארג רעקיטכערּפ

 עשירענגעק יד טימ קימעלָאּפ טגָאמרַאפ ךיוא טָאה יז םגה ,רעטקַארַאכ

 םוצ ןעוועג םרוג טָאה ןעלטימ ןיא לגנַאמ רעד .ןעגנוגעוװַאב-טנגוי

 טנגונגַאב ךיז ךָאנרעד טָאה גנוגעוװַאב יד ןוא טפירש-שדוח יד ןלעטשּפָא

 תירבע ,שינעמור ןיא -- ערעקיליב -- ליסנעטס ףיוא סעיצַאקילבופ טמ

 .שירַאגנוא ןוא

 .תירבע ןיא סעיצַאקילבוּפ טימ ןבױהעגנָא טָאה "הינודרוגג

 סָאװ ,ןיטעלויב ןכעלרעניא ןטשרע ןופ ןעמָאנ רעד ןעוועג זיא "ןולע;

 ןטלַאהטנַא הפוקת רעטשרע רעד ןיא טָאה ןוא תירבע ןיא ןענישרעד זיא
 -ײטרַאּפ רעד ןופ סעיצולָאזער ןוא ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ סעיּפָאק
 ןעניפעג רעטעּפש טשרע .געוו ןשיגָאלָאעדיא ריא ןגעוו עלַארטנעצ
 רעד ןגעװ לַאירעטַאמ ןלַאקָאל ןטנַאסערעטניא רעייז טרָאד ןיוש רימ
 "ןולע, .לג.ד.א ןעגנוטַארַאב ,ןפערטנעמַאזוצ ,םיפינס יד ןופ גנוריזינַאגרָא
 -- גנוגעוַאב רעד ןופ רעטנעצ רעד -- וועינישיק ןיא ןענישרעד זיא
 ןיא טלדנַאוװרַאפ ךיז ןוא טשערַאקוב ןייק רעבירַא ךָאנרעד זיא ,1922 זיב
 -- 1929 ןופ קידנבײהנָא --- ןענישרעד זיא רע םגה ,ןַאגרָא ןליבַאטס ַא
 טשיוטעג ךיז ןבָאה ןרָאטקַאדער ענייז .ןענימרעט עליבַאטס ןייק טינ ןיא
 יד .ןעגנוגעװַאב עקירעביא יד ןיא יװ ױזַא ,"ךַאװ יד ןשיוט, ןטימ
 ןענעז ערעדנַא ןוא לארשייץרא ןייק ןעוועג הלוע ןענעז םינושאר
 שינעמור ןיא טניישעד 1922 רַאונַאי ןיא .טרָא רעייז ףיוא ןעמוקעג
 עקידתודוסי ךיז טניפעג ריא ןיא ןוא ''6016012/ טפירש יד
 סחנּפ ךרוד ןבירשעג ,גנוגעוװַאב רעד ןופ תוהמ ןוא געוו ןגעוו םירמאמ
 1932 ןיא .ערעדנַא ןוא שיבג לאומש ,ָאריּפַאש והיעשי ,רעקינַאיבול
 ןופ עיצַאקילבוּפ יד "הינודרוג, ןופ גנוריפנָא-טּפיוה יד טריאיציניא
 ןענישרעד ןענעז סע עכלעוו ןופ ,"רעונה ךרד, טפירש-שדוח רעד
 ןיא עטייוצ יד ןוא 1932 רעבמעצעד ןיא ענייא :ןטפעה ייווצ זיולב
 רענעי וצ) ץיוורוה השמ ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעד .1924 רַאורבעפ
 ןיא ןוא ,(גנוגעווַאב רעד ןופ חילש ַא ןוא הדלוח ןופ רבח ַא טייצ
 לאומש ,םותי יבצ ,תילגרמ הנקלא :טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןטפעה יד
 .ערעדנַא ןוא תיז ריאמ ,רינשוק

 "טַאט יד; :ןעװעג ןענעז "הינודרוג, ןופ סעיצַאקילבוּפ ערעדנַא
 ןיא) ערעגניי רַאפ טפירש-שדוח ַא ,"ה פו צ ה, .1935 ילוי ,שידיי ןיא
 .ךָאנ ןוא ןטפעה-עיצקורטסניא ,(רָאי 15--12 ןופ רעטלע

 -עג ןבעגעגסױרַא ךיוא ןענעז סעיצַאקילבוּפ עכעלרעניא עכעלנע
 טָאה סָאװ) רורד ,אביקע-ינב ןופ גנוריפנָא-טּפױה רעד ךרוד ןרָאװ
 ךיילגרַאפ ןיא ,גנוקיטעּפשרַאפ רעסיוועג ַא טימ עינעמור ןיא ןביוהעגנָא
 היסיר ב .(1923 רָאי בייהנָא טשרע -- ןעגנוגעוװַאב עקירעביא יד טימ

 תיז ריאמ

 1934 רָאי ןיא טָאה עכלעוו ,עינַאװליסנַארט ןיא גנוגעװַאב-טנגוי ַא)
 גנוקינייארַאפ רעד ןופ טַאטלוזער ןיא ,"םינובה, ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז
 טקינייארַאפ ךיז יז טָאה רעטעּפש ןוא ,גנוגעווַאב רעקיזָאד רעד טימ
 .ערעדנַא ןוא ,("רורד, טימ ךיוא

 1948 -- 1940 : הפוקת רעטצעל רעד ןופ עסערּפ יד

 עינעמור :ייווצ ףיוא ןלייטעצ ןעמ ףרַאד הפוקת עקיזָאד יד ךיוא
 עדכָאנ ,1940 רעמוז ןיא רעגַאל ןשיטסישַאפ ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא
 ךָאנרעד .עניווָאקוב-ןופצ ןוא עיבַארַאסעב ןעמונרַאפ ןבָאה ןסור יד יו
 -רעביא זיא עינַאװליסנַארט-ןופצ ןעוו ,ןיוו ןופ עיזיצעד יד ןעמוקעג זיא
 רעד .עירַאגלוב וצ עישזדורבָאד-םורד ןוא ןרַאגנוא וצ ןרָאװעג ןבעגעג
 לַאשרַאמ ןוא ןרָאװעג ןבירטרַאפ זיא רעטייוצ רעד לרַאק גינעק
 ןופ דסח ןטימ רָאטַאטקיד ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה וקסענָאטנַא
 ןדיי ןגעק תופידר ןופ הפוקת יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאד .ןשטייד יד
 עלַא ןסילש סָאד ןעוועג זיא םעד רַאפ קורדסיוא רעטשרע רעד ןוא
 עלַארטנעצ ַא טמיטשַאב ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד .ןעגנוטייצ עשידיי
 טביולרעד טָאה ןוא ("ַאקסַאיערוװעי ַאלַארטנעס,) םינינע עשידיי רַאפ
 רעד ."ַאקסַאיערװעי ַאטעזַאג, גנוטייצ ןייא זיולב ןופ ןעניישרעד סָאד
 רעד ןעוו ,1944 טסוגױא ןט-23 םעד זיב טרעיודעג טָאה בצמ רעקיזָאד
 ןוא רָאטַאטקיד רעד ,ןרָאװעג טרידיווקיל זיא וקסענָאטנַא ןופ םישזער
 םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז םירבח ענייז
 עטעדניברַאפ יד ןופ טייז רעד ףיוא רעבירַא זיא עינעמור ןוא ,טיוט
 .רעשיטַארקָאמעד ַא ןרָאװעג זיא םישזער ריא ןוא

 -וקעגרָאפ זיא ,ךרעב 1949--1944 ןשיװצ ,הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא
 ַא .עסערּפ רעשידיי רעד רַאפ ךיוא ילבפיוא רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעמ
 ןבָאה ,ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ יד ןופ לייט רעדנטײדַאב
 לורעירוקא ,"ַארטסַאנ ַאירעטשענער, יװ ,גנוניישרעד רעייז טיינאב
 ."קסַאיערוועי לומאענ , ,"ַאיריאטנימ , ,"טילַאערזיא

 :ןעגנוטייצ עיינ ןעניישרעד ןביוהעגנָא ךיוא ןבָאה סע

 זיא סָאװ ,?ןבעל עשידיי סָאד2 י"ַאקסַאיערוועי ַאצַאיווע
 ַא יװ ןעניישרעד ןבױהעגנָא ןוא ידַאב .ח .מ ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג
 ןיא .תודחאתה-ןויצ -ילעוּפ ײטרַאּפ רעד ןופ ןַאגרָא סלַא ,טַאלבנכָאװ
 ןייטשניוװעל רָאדָאעט ר"ד טקילײטַאב ךיז טָאה גנוטייצ יד ןריגַאדער
 ַאניּפס ןָאי ןעועג ןענעז עטקילײטַאב עליבַאטס יד ןשיוװצ ןוא (איבל)
 ןעוועג ןענעז עכלעוו ,לארשי-ץרא ןופ םיחילש יד ,לרעּפ םהרבא ,ל"ז
 -רוג, ןעגנוגעוװַאב-טנגוי יד ןיא ןוא ײטרַאּפ רעקיזָאד רעד ןיא קיטעט
 זיא רעכלעוו) ל"ז רעגרעב בד :םינובה-רורד ןוא ריעצה-יבכמ ,"הינוד
 ךורב ,(תיז .מ) .ט ןורהא ,(1954 ןיא ןגעמ ןופ קילגמוא ןיא ןעמוקעגמוא

 .ַא .א ןימַאק
 יװ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא -- ("גנוקינייארַאפ} "ַאירינוא;

 ןפַאשעג זיא סָאװ ,"טעטימָאק ןשיטַארקָאמעד ןשידיײ, ןופ ןַאגרָא רעד
 .הנידמ רעד ןיא ןסור יד ןופ ןײגנײרַא ןכָאנ ךיילג עינעמור ןיא ןרָאװעג
 ןטיול ,דנַאברַאפ "רעשיאייטרַאּפ-רעביא, ןַא טשרמולכ ןעוועג זיא סָאד

 ר יי א יי איי אי,



 יד ישיר יי 2 כא

' 

 עינעמור ןיא עסערפ עשידיי יד

 שיטקַאפ .עװקסָאמ ןיא טעטימָאק ןשיטסישַאפ-יטנַא ןשידיי ןופ רעטסומ
 -לעזעג ןשידיי םעד הגרדהב ןפרַאווּוצנָא ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא
 ?ַאירינוא, .ןטסינומָאק עשידיי יד ןופ טפַאשרעה יד ןבעל ןכעלטפַאש
 רעד ןיא טָאה רע ןוא טעטימָאק ןקיזָאד ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג זיא
 ,לארשי-ץרא יפלכ גנולעטש עוויטיזָאּפ ַא ןעמונעגנָא טייצ רעטשרע
 ךיז טָאה גנולעטש עוויטיזָאּפ יד .ןשינערָאװַאב עסיוװעג טימ םגה
 ןופ טַאטלוער ןיא ,1948 בייהנָא 1947 ןרָאי יד ןיא טקרַאטשרַאפ
 תועיבת יד יפלכ דנַאברַאפנטַאר םעד דצמ גנולעטש רעוויטיזָאּפ רעד
 ןוא ןַאלּפ-הקולח ןרַאפ עציטש יד ,לארשי-ץרא יבגל קלָאפ ןשידיי ןופ
 ךיז טָאה עװקסָאמ ןופ גנולעטש יד ןעוו .לג.ד.א הנידמ יד ןפַאש רַאפ
 רעשינעמור רעד ןופ ןַאגרָא רעקיזָאד רעד ךיוא טָאה ,טרעדנעעג
 יד ןוא לארשי תנידמ ןפירגעגנָא ןוא טיוה ןייז ןטיבעג ?עיצקעסווע;;
 .ליטס ןטנַאקַאב ןטימ גנוגעווַאב עשיטסינויצ

 ןַאגרָא רעד יװ ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ?רמשמה לע;
 רעד ךרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענעז סָאװ ,ןזיירק-"רמשמה לע; יד ןופ
 עקיזָאד יד ןציטש סָאװ ענעסקַאװרעד יװ ,"ריעצה רמושה, גנוגעווַאב
 ןיא ם"ּפמ ןפַאש ןכָאנ .געוו ןשיטילָאּפ ריא ןָא ןעמענ ןוא גנוגעוװַאב
 ,"ריעצה רמושה, ןשיוװצ גנוקינייארַאפ רעד ךרוד ,1948 בײהנָא דנַאל

 עינעמור ןיא ןטפירשטייצ עשידיי

 עקיזָאד יד זיא ,,ןויצ-ילעופ הדובעה-תודחא ןוא עגיל עשיטסילַאיצָאס
 "רמשמה לע? ןוא עינעמור ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא גנוקינייארַאפ
 ןיא טייצ רעצרוק ַא ףיוא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא שינעמור ןיא
 .עינעמור ןיא ם"ּפמ ןופ ןַאגרָא

 ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוגעווַאב-טנגוי יד ןוא עיצַאזינַאגרָא-"ץולחה, יד
 ןשיטסישַאפ ןופ ןרָאי יד ןיא ןעגנוגנידַאב עטסרעווש יד ןטלַאהעגסיוא
 -סטייקיטעט ןטיירב ַא ףיוא סױרַא הפוקת רעצרוק ַא ףיוא ןענעז ,םישזער
 -טנגוי יד ,הרשכה וצ טמָארטשעג ןבָאה עכעלטנגוי רעטנזיוט .חטש
 ןעמַאזוצ ןוא ,טרעטיירבעגסיוא ךיז ןוא ןסקַאװעגסיוא ןענעז ןעגנוגעווַאב
 ,"דבועה,) ייז ייב ןדנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה ןוא ןעיײטרַאּפ יד ייז טימ
 ךיוא ךיז טָאה סע-.(ערעדנַא ןוא "שדח רוד, ,"יללכה ינויצה דבועה;
 טיינַאב טָאה עכלעוו ,ןעגנוגעווַאב יד ןופ עסערּפ יד טרעטיירבעגסיוא
 ןשיווצ ןופ עטסקיטכיוו יד ןכיירטשרעטנוא ןלעוװ רַימ .גנוניישרעד ריא
 .סעיצַאקילבוּפ יד

 ,תורדתסה-"ץולחהפ ןופ ןַאגרָא רענַײמעגלַא רעד -- ?ץולחהש
 ןופ טשערַאקוב ןיא טפירש-שדוח ַא יװ ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה
 רעכלעוו) ,תיז ריאמ הילש רעד טריגַאדער יז טָאה סע .1946 רַאונַאי
 עיצקַאדער רעשינכעט טימ .('.ט ןורהאא ןעמָאנ ןרעטנוא ןענישרעד זיא
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 -רַאפ טָאה טפירש-שדוח עקיזָאד יד .רעגניז אלאס ןעמונרַאפ ךיז טָאה
 ,לארשי:ץרא ןיא עסערּפ רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא רקיעב טכעלטנפע
 ענעלַאפעג ןופ רכז םעד ,הלפעה רעד ןרעמונ ערעדנוזַאב טעמדיוועג טָאה
 רעד ןעוו ,1947 ןיא .ַא .א דנַאל ןיא תובשייתה רעד ,ןטסיטושַארַאּפ
 ןעמונרַאפ טרָא ןייז טָאה ,דנַאל ןיא טרעקעגקירוצ ךיז טָאה רָאטקַאדער
 יד זיא שינעבױלרעד רעליבַאטס ַא ןופ ןלעפ ןבילוצ .ינבא היעמש
 ענעדיישרַאפ רעטנוא ןעניישרעד וצ ןעגנּוװצעג ןעוועג טפירשטייצ
 .לג .ד .א חסּפ ,ץולחה ,"לורענָאיּפ, :ןעמענ

 ןקילָאמנײא ןַא טכעלטנפערַאפ טָאה ריעצה יבכמ -- הינודרוג
 ךיז ןבָאה ןפוא ןכעלנע ןַא ףיוא ןוא שינעמור ןיא ?המשגה; ןַאגרָא
 יד וצ בָאגוצ ןיא -- ןעגנוגעװַאב עקירעביא יד ךיוא ןעוועג גהונ
 .טנַאמרעד ןיוש ןבָאה רימ סָאװ ,ןעגנוטייצ

 טייקיטעט ןיא ךייר ןעוועג ךיוא זיא ,1948--1944 ,הפוקת עקיזָאד יד
 טעדנירגעג זיא סע .םזינויצ ןופ טרפב ןוא טייקשידיי ןופ חטש ןפיוא
 -סױרַא טָאה סָאװ ,"םירוכיב, גַאלרַאפ-רעכיב רעשיטסינויצ ַא ןרָאװעג
 -ןטפירש ַא ,רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ןבעגעג
 .ד .א ,וָאכָארָאב :גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעד ןופ רערעל יד ןופ לַאװסיוא
 עטכישעג יד :רעכיב-ןרעל ךיוא יװ ,.א .א ןָאסלענעצַאק לרעב ,ןָאדרָאג
 -עגנעב ר"ד ןופ לארשי-ץרא ןופ עיפַארגָאעג ,איבל ר"ד ןופ םזינויצ ןופ
 .ַא .א לכיב-סעומש ַא ,ךוברעטרעוו רעשינעמור-שיערבעה ַא ,סעל

 טקידנערַאפ ךיז טָאה טייקיטעט עטגייווצרַאפ-טיירב עקיזָאד יד
 רעד ןופ קיטילָאּפ יד טרעדנעעג ךיז טָאה סע ןעװ .ּפַאלק ןייא טימ
 חילצמ טָאה ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד ןעוװ .גנוריגער רעשינעמור
 עקיצנייא יד ןרָאװעג זיא ןוא םיפתוש עריא עלַא ןשרעהַאב וצ ןעוועג
 עיניל ןייז טרעדנעעג טָאה דנַאברַאפנטַאר רעד ןעװ ןוא ןירעשרעה
 גנורעדנע עטנַאקַאב יד ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא -- לארשי-ץרא יּפלכ
 יד ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז 1948 רעבמעצעד ןיא .עינעמור ןיא
 דוד :עינעמור ןיא קיטעט ןעװעג ןענעז סָאװ ,לארשי ןופ םיחילש
 שטיוװָאניבַאר םדא ,(םע-רינ) רַאילקס אינוש ,(הדלוח תצובק) שטיװָאמייח
 סיב) ילמרכה ,(ןגעמ) לעסעטש ישי ,(רימש ץוביק) ארגינ .ל ,(המחור)
 .(ןרוא

 רעד ןופ םיגיהנמ עקינייא ןרָאװעג טריטסערַא ךיוא ןענעז סע
 ךיז ןרָאװעג ןעגנּוװצעג ןענעז ןעײטרַאּפ יד .גנוגעוַאב רעשיטסינויצ
 יד .עיצַאדיװקיל-טסבלעז רעייז ןגעוו ןסילשַאב וצ ןוא ןעמוקוצפיונוצ
 -טסבלעז, רעבירעד זיא סע .ןרָאװעג ןטָאברַאפ ןענעז ןעגנוגעווַאב-טנגוי
 רעשיטסינויצ ַא טימ ןעגנוטייצ עשידיי יד רַאפ ךיוא זַא ,"ךעלדנעטשרַאפ
 ןווּורּפ יד ןפלָאהעג טינ ךיוא ןבָאה סע .ףוס רעד ןעמוקעג זיא ץנעדנעט
 זַא ,ףלָאװ ןשיטסינומָאק םעד ןקידירפַאב לָאז סָאװ ,חסונ ַא ןעניפעג וצ
 ןרעמונ עטצעל יד .עלעסּפעש ןשיטסינויצ ןופ ןזָאלרעביא סָאװטע לָאז רע
 ףוס ןיא ןענישרעד ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןעגנוטייצ עשיטסינויצ יד ןופ
 -ומָאק רעמ ןעוועג ןיוש ןענעז ,עינעמור ןיא ט"שת בייהנָא ןוא ח"שת
 רעשיטסינומָאק ןופ טנעצָארּפ 90--80 טימ ,עשיטסינויצ יװ עשיטסינ
 יד ,ןילַאטס רעדָא ןינעל ןופ גָאט-סטרובעג רעד :יװ ,עדנַאגַאּפָארּפ
 סע .לג.ד.א עקירעמַא ןגעק ןפירגנָא ,דנַאברַאפנטַאר ןופ ןעגנוכיירגרעד

 תיד ריאמ

 ןבעל ןגעװ תועידי רַאפ ןטלַאּפש עטלייצעג ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה
 עשיטסינויצ עלַא .ןפלָאהעג טינ טָאה סָאד ךױא רעבָא .לארשי ןיא
 זיב ןעײטרַאּפ עזעיגילער יד ןוא ר"תיב ןופ ןענַאגרָא יד ןופ ,ןעגנוטייצ
 זיולב זיא סע .ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז ,ם"ּפמ ןופ "רמשמה לע; םוצ
 ןשידייא ןופ י"ַאירינואק ןַאגרָא רעשידיי רעקיצנייא רעד ןבילברַאפ
 :ןוחצנ ןלופ ןייז טרעייפעג טָאה רעכלעוו ,?טעטימָאק ןשיטַארקָאמעד
 טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה עינעמור טניז ,טרעדָאפעג טייצ עצנַאג יד טָאה רע
 גנוניישרעד רעד וצ ןכַאמ וצ ףוס ַא ,"שממ, הנידמ רעשיטסינומָאק ַא ןיא
 -לופ ַא ןעוועג זיא החלצה יד ,תמאב ןוא .ןעגנוטייצ עשיטסינויצ ןופ
 -רעכיב רעד ךיוא ןוא ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז ןעגנוטייצ יד .עקידנעטש
 ,רעכיב סַאּפַאז רעצנַאג רעד .ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא "םירוכיב; גַאלרַאפ
 וצ ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא ,ןעניזַאגַאמ יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ
 סַאּפַאז ןטימ ןעמַאזוצ ,רעכיב יד ןוא גנוריגער רעד ןופ ןעניזַאגַאמ יד
 רַאפ ףָאטשיױר יוװ יינספיוא ןרָאװעג טעברַאעגרעביא ןענעז ,ןעגנוטייצ
 ...ריּפַאּפ

 רעמ ןעוועג זיא סָאװ ,החלצה ַא וצ ןעוװעג הכוז טָאה ?אירינוא;
 יד טָאה רעטעּפש רָאי ףניפ רעבָא ,טפָאהעג ןוא טרַאוװרעד טָאה יז יװ
 יד ךיוא ןוא ,קירעביא זיא יז ךיוא זַא ,ןסָאלשַאב גנוריגער עשינעמור
 .ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ עקיזָאד

 רעד, .טנגונגַאב טינ םעד טימ ךיז טָאה גנוריגער עשינעמור יד
 עצרוק-ויטַאלער ַא זיולב זיא "טעטימָאק רעשיטַארקָאמעד רעשידיי
 רעטנעטעּפמָאק רעד יװ ,רָאטקַאפ רעטנעקרענָא ןַא יו ןבילברַאפ טייצ
 ךיז טָאה'ס ןעוו טנעמָאמ ןיא .םוטנדיי ןשינעמור ןופ טנַאטנעזערּפער
 ןיוש זיא ,הדע עזעיגילער ַא ןענעז ןדיי יד זַא ,גנוניימ יד טקרַאטשרַאפ
 עשיטסינומָאק עזעיגילער-יטנַא יד ןענעקרענָא וצ ץַאלּפ ןייק ןעוועג טינ
 ןופ ךשמ ןיא זיא ױזַא ןוא .הדע רעקיזָאד רעד ןופ רעריפנָא יד יװ ,ןדיי
 ןוא ,ןעזָאר .מ ר"ד ישארה ברה ןופ טעטירָאטױא רעד ןגיטשעג ןרָאי
 הכוז ןוא ןרָאװעג טנעקרענָא זיא ,טייהנייא עזעיגילער ַא יו ,הליהק יד
 .ןענַאגרָא-טכַאמ יד דצמ עציטש וצ ןעוועג

 ריא ןענופעג גנואיצַאב עקיזָאד יד טָאה טיבעג-עסערּפ ןפיוא
 ןבעגוצסױרַא גנוריגער רעד ןופ שינעביולרעד ַא ןבעג ךרוד קורדסיוא
 טניישרעד עיצַאקילבוּפ עקיזָאד יד .הליהק רעד ןופ טפירשטייצ ַא
 שידיי ,(טייז ןייא) תירבע :ןכַארּפש יירד ןיא רָאי 11 ןיוש ליבַאטס
 ןופ טפירשטייצ, :טסייה יז ןוא ,(ןטייז ריפ) שינעמור ןוא (ןטייז יירד)
 .ינעמור ןיא תוליהק עשידיי יד

 תועידי ,ךָאװ רעד ןופ השרּפ רעד ןגעוו השרד ַא :זיא טלַאהניא רעד
 םעד ןיא) טלעװ רעד ףיוא ןוא עינעמור ןיא תוליהק יד ןופ ןבעל ןגעוו

 זיא .ב.צ יױזַא) ןשינעעשעג-רוטלוק עטלוב ןופ קרעמּפָא ,(לארשי ךיוא
 רַאפ זײרּפ-לעבָאנ םעד ןליטרעד סָאד ןרָאװעג טקרעמעגּפָא טיירב
 יד ןופ עטכישעג רעד ןופ םיקרּפ ,(ןונגע .י .ש רעביירש םעד רוטַארעטיל
 -וטלוק ןוא עקיטסייג סָאד קידנכיירטשרעטנוא ,רבע ןיא ןדיי עשינעמור

 טנזױט ןעצ ןיא טײרּפשרַאפ טרעוװו טפירשטייצ יד .ןבעל עלער
 -רעד סָאװ ,טפירש ןיא ןַאגרָא רעקיצנייא רעד זיא יז ןוא ןרַאלּפמעזקע
 .הנידמ רעשיטסינומָאק זיא סע רעכלעוַא ןיא ,תירבע ןיא ךיוא טנייש
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 עינעמור ןיא עסערפ עשידיי יד

 -ייוצ טימ טכיזרעביא רעזדנוא ןבױהעגנַא ןבָאה רימ בוא ןוא
 ןביוהעגנָא שיטקַאפ ךיז טָאה סע עכלעװ טימ ,ןעגנוטייצ עקיכַארּפש

 -יצנייא רעד :ױזַא םויס רעד ךיוא זיא ,עינעמור ןיא עסערּפ עשידִיי יד

 ךיוא טרעוו ,םוטנדיי ןשינעמור ןיא טנייה טניישרעד סָאװ .,ןַאגרָא רעק

 -ניא/ רעבָא .שינעמור ןוא שידיי ,תירבע :ןכַארּפש יירד ןיא טקורדעג

 ,רָאא קיצרעפ ןוא טרעדנוה רעביא ןופ הפוקת ַא ןיא ,"טייצנשיווצ

 ,םוטנדיי ןקיזָאד ןופ ןבעל ןיא ןעגנורעדנע עקיטכעמ ןעמוקעגרָאפ ןענעז

 טניפעג גָאט וצ טנייה .גנולקיװטנַא ןוא הילע ןופ געט ןוא ןסיזירק

 .לארשי ןיא (טנזיוט 350 רעביא) םוטנדיי ןשינעמור ןופ בור סָאד ךיז

 ןוא טלעװ רעד ףיוא ןרָאװעג טײרּפשעצ ןענעז רעטנזיוט רעקילדנעצ

 ןוא הילע ףיוא ןטרַאװ ןוא עינעמור ןיא ךָאנ ןבעל טנזיוט טרעדנוה זיולב

 עשידיי יד ןופ רעטצעל רעד ףיױא ףךיוא ףוס רעד ןעמוק טעװ ןַאד

 .דנַאל ןקיזָאד ןיא ןעגנוטייצ

 םיחטש ענעסַאלשעגנָא יד ןיא עסערּפ עשידיי
 (עינַאװליסנַארט ןוא עניוװָאקוב ,עיבַארַאסעב)

 עיכרַאנָאמ עשינעמור ?עטלַא, יד טָאה 1918 רָאי ןופ קידנביױהנָא

 םיחטש יד ריא וצ ןסילשנָא ןטימ ,עינעמור-סיורג ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז

 זיא בצמ רעקיזָאד רעד .עינַאװליסנַארט ןוא עניווװָאקוב ,עיבַארַאסעב ןופ

 ןכָאנ ,דנַאלסור טָאה רָאי ןבלעז ןופ ינוי ןיא .1940 זיב ןבילברַאפ

 ןעמונרַאפ ,טשערַאקוב ןיא גנוריגער רעד םוטַאמיטלוא ןַא ןעגנַאלרעד

 ,1812 ןיא ןסור יד ךרוד ןרָאװעג טרעבָארעד זיא סָאװ) עיבַארַאסעב

 עניווָאקוב-ןופצ ךיוא יװ ,(ייקרעט טימ המחלמ רעד ןופ טַאטלוזער ןיא

 ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא סָאװ ,ןגעמרַאפ ןרַאפ גנוקידעשטנַא יו;
 רָאי ןבלעז ןופ רעבמעטּפעס ןיא ."רָאי 22 ןופ ךשמ ןיא רענעמור יד
 ןבָאה ןוא עינעמור ןוא ןרַאגנוא ןשיוצ טרידיצעד ןשטייד יד ןבָאה
 ןסָאלשעגנָא לָאז עינַאװליסנַארט ןופ טפלעה עקידנופצ יד זַא ,ןסָאלשַאב
 עגונב ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ןפוא ןכעלנע ןַא ףיוא .ןרַאגנוא וצ ןרעוו
 .עירַאגלוב וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא סָאװ ,עישזדורבַאד-םורד

 עסיורג טַאהעג ןבָאה עינַאװליסנַארט ןוא עניווָאקוב ,עיבַארַאסעב

 -רוטלוק עטגייווצרַאפ-טיירב ַא טריפעג ןבָאה סָאװ ,תוליהק עשידיי
 עשידיי ךיוא ןענישרעד ןענעז'ס זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןוא טייקיטעט
 זיולב ןענעגונגַאב ךיז רימ ןלעװ טכיזרעביא רעזדנוא ןיא .ןעגנוטייצ
 ,עקיזָאד יד ןיא ןענישרעד ןענעז עכלעוו ,ןעגנוטייצ יד ףיוא ןזייוונָא טימ
 ,עינעמור ןופ לייט ַא ןעוװעג ןענעז ייז ןעוו ,הפוקת רעד ןיא ןענַאיַאר
 רעד רַאפ ןעװעג זיא סע סָאװ סָאד .1918--1940 ןרָאי יד ןיא
 -ילָאּפ רעד ךייש סָאװ ,ןָאיַאר ןרעדנַא ןַא וצ טרעהעג הפוקּת רעקיזָאד
 ָאטשינ זיא ,רעטעּפש ןעוועג זיא'ס סָאװ םעד ןגעוו ןוא .עּפַאמ רעשיט
 .ןענישרעד טינ ןיוש ןענעז ןעגנוטייצ עשידיי לייוו ,ןגָאז וצ סָאװ טעמכ

 -עגנָא טָאה סָאװ ,שידיי ןיא גנוטייצ עטשרע יד :עיבַארַאסעב
 רעד; ןעװעג זיא ,עינעמור ןופ עיבַארַאסעב ןיא ןעניישרעד ןביוה
 בורק ןענישרעד זיא ןוא 1920 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,"דיא
 ןעוו .עינעמור ןיא גנוטייצ עכעלגעט עשידיי עקיצנייא יד יװ רָאי ייווצ

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ עקיזָאד יד
 "טייצ רעזנוא; ןעמָאנ ןרעטנוא ,גנוטייצגָאט ערעדנַא ןַא 23
 לא כימ ןעוועג זיא גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע רעד
 טַאטוּפעד ַא יו ןרָאװעג טלייוועגסיוא רעטעּפש זיא רעכלעוו ,וַאדנַאל
 סיפה לעפמ ןופ רָאטקעריד רע זיא טציא ןוא טנעמַאלרַאּפ ןשינעמור ןיא
 -ײרּפשרַאפ רעקידנטיײדַאב ַא וצ ןעוועג הכוז טָאה גנוטייצ יד .לארשי ןיא
 רָאי ןזיב טריגַאדער יז טָאה וַאדנַאל .םימי-תוכירא וצ ךיוא יװ גנוט
 ןמ'לז ןעוועג רָאטקַאדער-טּפיוה זיא רעטייוו ןוא רָאי ןקיזָאד ןופ .3
 טסילַאנרושז רעלופטנַאלַאט ןוא רעטכיד ,רעביירש ַא ,ל"ז לַאטנעזָאר
 רָאי ןיא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא "טייצ רעזנוא; .תירבע ןוא שידיי ןיא
 יד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא'ס ןעוו ,טכַאמ רעד ןופ לעפַאב ַא טיול ,8
 ןעוועג זיא סָאװ ,ַאזוק-ַאגַאשזד ןופ גנוריגער עשיטימעסיטנַא עטשרע
 טָאה רעבָא ,(לכה-ךסב ןכָאװ סקעז זיולב) טכַאמ רעד ייב טייצ עצרוק ַא
 עינעמור ןופ ןעגנוטייצ עשיטַארקָאמעד עסיורג יד ןסילש וצ ןזיװַאב
 עקיצנייא יד ךיוא יװ ,(.א .א ?ַאטפול , ,"ַאצַאינימיד, ,?לורעווידַא)
 .ועינישיק ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,שידיי ןיא גנוטייצ עכעלגעט

 "טייצ רעזנוא, טָאה ןעניישרעד ריא ןופ רָאי 15 יד ןופ ךשמ ןיא
 ,ללכב םוטנדיי ןשינעמור ןופ ןבעל ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טריפעגסיוא
 ןכָארבעגכרוד ךיוא טָאה גנוטייצ יד .טרפב םוטנדיי רעבַארַאסעב ןופ ןוא
 ןשיוװצ ךיוא טײרּפשרַאפ ןעוועג זיא ןוא עיבַארַאסעב ןופ ןצענערג יד
 רעד) טורּפ ןופ קידברעמ םיבושי עשידיי יד ןופ עקידנדער-שידיי יד
 טריפעגסיוא טָאה ןוא ,(עיװַאדלָאמ ןוא עיבַארַאסעב ןשיווצ ךייט-ץענערג
 ןיא טײרּפשרַאפ טָאה גנוטייצ יד .תוחילש עלַאנָאיצַאנ עקיטכיוו ַא
 : רעקיסַאלק עשידיי יד ןופ סעבַאגסיוא עלעיצעּפס ןרַאלּפמעזקע רעטנזיוט
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 ןופ קלָאפ ןשידיי ןופ סעטכישעג יד ךיוא יו ,םכילע-םולש ,עלעדנעמ
 .ץערג ןוא ווָאנבוד

 רַאפ ןעגנוטייצ עלעיצעּפס ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה "?טייצ רעזנוא;
 רעטנוא שדוח ַא לָאמ ייוצ ,"דניק ןשידיא ןרַאפ; :רעדניק
 ךיוא יו ,1928---1926 ןרָאי יד ןיא ,לַאטנעזָאר ןמלז ןופ עיצקַאדער רעד
 רעטנוא ,רעדניק רַאפ טפירש-שדוח עשיערבעה ַא -- "תולוכשא;
 ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ןוא לַאטנעזָאר ןמלז ןופ עיצקַאדער רעד
 ןענישרעד ןענעז "תולוכשא, ןופ ."תוברת, ןופ עלַארטנעצידנַאל רעד
 .1927 רָאי ןיא ןטפעה עקינייא זיולב

 ײטרַאּפ רעד ןופ ןַאגרָא רעד ןעװעג זיא ,"טעברַא ןוא דרע;
 -ןויצ-ילעופ ןופ ןַאגרָא רעד ,גנוקינייארַאפ רעד ךָאנ ןוא) "ןויצ-יריעצ,
 ,1920 ןיא וועינישיק ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה רע .(תודחאתה

 27 .ירויוא י-ה יולוא אה ?םהלוואא (הוהגו ב טז 6 שלאהטנע לעשט טעטניב}

 - (6ח0510062 . יו 5 יי (חופ!ח81 /
 ,הממ|י

 ידָאלפ ווא יט 8 סעמי
 אס ד עי יי --------ס:ר 064)

 טעבראירר} יא (היר-ח אשה =
 טַאמרָאפ-רושָארב ןייז טרעדנעעג טּפָא טָאה ןוא ,שדוח ַא לָאמ ייווצ
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעטשרע רעד .גנוטייצ ַא ןופ טַאמרָאפ ןפיוא
 ,קיטאק ריאמ ,ל"ז שטיװָאניבַאר רסיא :םעדכָאנ .ל"ז ץנַאלג בייל
 ןיא ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא גנוטייצ עקיזָאד יד ךיוא .ןרָאק קחצי
 עכעלטפַאשלעזעג ןופ םויק רעד ןרָאװעג ןטָאברַאפ ךיוא זיא סע .8
 ,ל"ר םזילַאיצָאס ןיא טקיטכעדרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטפַאשרעּפרעק
 :ןעװעג זיא געװסיוא רעד .א.א ץולחה ,ןויצ-יריעצ ,ןויצ-ילעוּפ יו
 םעיינ ןטימ ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא ײטרַאּפ יד .ןעמָאנ םעד ןרעדנע
 ןענעז ןטפעה עשיטילָאּפ-שיגָאלָאעדיא יד ןוא "ץראה ןינב, ןעמָאנ
 ---1938 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד ןענעז ייז ."ןגַארפ-טייצ; ןרָאװעג ןפורעג
 זיב ,ןרָאק קחצי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,וועינישיק ןיא 9
 .דנַאל ןיא הילע ןייז

 ןענעז ,"גיוא זייב  ַא ןופ ששח ןבילוצ ,עוויטַאנרעטלַא ןַא יו
 עשיטסינויצ, ןוא "ןגַאר פ עלעוטקַא; :ןטפעה ןיא ךיוא ןענישרעד
 .רָאטקַאדער ןבלעז ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,"ןעמעלבָארּפ

 רַאפ טגרָאזעג ןבָאה ןעיײטרַאּפ ערעדנַא ךיוא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 -טנפערַאפ טָאה ײטרַאּפ עשיטסינָאיזיװער יד .ןענַאגרָא ענעגייא ערעייז
 טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןַאגרָא ןַא יװ ,"ךַאוו רעד ףיוא; טכעל

 תיד ריאמ

 -מעצעד ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה רע .עיבַארַאסעב ןיא ר"הצה ןופ
 .1927 רעב

 ןלַאנָאיצַאנ-זעיגילער ןופ ןַאגרָא ,1928 וועינישיק ,"ךָאוו יד;
 .םוַאבלעּפַא .י רָאטקַאדער .עיבַארַאסעב ןופ םוטנדיי

 -ַאנָאיצַאנ-זעיגילער רעכעלשדוח ,'לַאנרושז-בוטש רעד;
 וװעינישיק ,םוַאבלעּפַא ףסוי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ןַאגרָא רעל
 .ג"צרת ,3

 טכעלטנפערַאפ טָאה עיבַארַאסעב ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד
 -סינויצ רעד ןופ תועידי; שידיי ןיא ןיטעלויב םענעגייא ןַא
 -ןרק ךיא .?עיבַארַאסעב ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיט
 ,לארשיל תמייקה ןרק: ןיטעלויב ַא טכעלטנפערַאפ טָאה תמייק
 .(1923 וועינישיק) טייקיטעט ריא טנידעג טָאה סָאװ

 ןַאגרָא רעד ןעװעג זיא ,"טרָאוו עוויטַארעּפָאָאק סָאד;,
 ןרָאװעג טעדנירגעג .עיבַארַאסעב ןיא גנוגעוװַאב רעוויטַארעּפָאָאק רעד ןופ
 ךרוד גנוניישרעד רעקירָאי-15 ַא ךָאנ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ןוא 1923 ןיא
 .שדוח ַא לָאמ ןייא ןענישרעד זיא רע .1928 רָאי ןיא טכַאמ רעד

 ?ףשיאייטרַאּפמוא עשיטילָאּפ, ַא יו ןענישרעד זיא ,"ק נופ רעד;
 ,רוטַארעטיל ןוא טפַאשלעזעג ,רוטלוק ןופ םינינע יד רַאפ טפירש-שדוח
 .שדוח ַא לָאמ ןייא ,1924 ןופ קידנבײהנָא

 ,רוטַארעטיל ןופ םינינע יד רַאפ טפירש-שדוח ,"םָארטש רעד;
 .19230 וועינישיק ,יקסמיַאח .מ רָאטקַאדער

 עניװַאקוב ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ַא ןעװעג זיא ,ץיװָאנרעשט טָאטשטּפױה ריא טימ ,עניוװָאקוב
 עשטייד יד .1918 זיב עיכרַאנָאמ רעשירַאגנוא-ךיירטסע רעד ןופ לייט
 ןוא ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד יײב טשרעהעג רקיעב טָאה ךַארּפש
 -טפַאשלעזעג ןוא לערוטלוק קידלדורּפש ַא ןרָאװעג טריפעג טרָאד זיא'ס
 עכייר ַא טגָאמרַאפ ךיוא טָאה יז .ךרעב עיבַארַאסעב ןיא יװ ,ןבעל ךעל
 .עסערּפ

 עשידיי עקינייא ץיווָאנרעשט ןיא ןענישרעד ןענעז שטייד ןיא

 טימ ,גנוטייצ עכעלגעט ַא ,,גנוטייצ עשידויטסָא; :ןעגנוטייצ

 -עג .ךָאוו ַא לָאמ ןייא זיולב וליפא ןוא ךָאװ ַא לָאמ יירד --- ןסייררעביא
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 עינעמור ןיא עסערּפ עשידיי יד

 יו ,עיצקַאדער ןייז רעטנוא ןוא רנבא ריאמ ר"ד ךרוד ןרָאװעג טעדנירג

 טעדנירגעג זיא גנוטייצ יד .ןַאט ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ךיוא
 יד ןעוו ,1940 רָאי ןזיב ליבַאטס ןענישרעד זיא ןוא 1918 ןיא ןרָאװעג
 .עניווָאקוב ןיא ןיירַא ןענעז ןסוד

 ַא יו 1918 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,,טטַאלבנעגרָאמ;
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,שינעמור ןוא שטייד :עקיכַארּפשיײװצ
 .ןייטשנייוו סַאילע ר"ד ןוא רעבעוו סוילוי

 רעד רעטנוא גנוטײצנכָאװ ַא ?וַאשדנור עשידיי עיונע
 .1925 רָאי ןיא טעדנירגעג ,רעפייר דערפנַאמ ר"ד ןופ עיצקַאדער

 :שידיי ןיא

 ,"דנוב, ןופ ןַאגרָא ,גנוטײצנכָאװ ַא -- 'ןבעל עיינ סָאד;
 .19239 זיב ךרעב ןענישרעד .1920 רָאי ןיא ןַאמסיק ר"ד ךרוד טעדנירגעג

 ןַאגרָא ןַא ,שדוח ַא לָאמ ייװצ ,"גנונעפָאה עשידיא יד;
 ר"ד רָאטקַאדער .ןגַארפ עלערוטלוק ןוא עלַאנָאיצַאנ ןוא רוטַארעטיל רַאפ
 .1921 ץרעמ ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא .ןײטשדלָאג .מ

 -לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא ,,גנוטייצ-רעטעברַא
 ןיא 1921 רָאי ןיא טעדנירגעג ,"ןויצ-ילעוּפ, ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד
 .ץימנייטש .ל .ס ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא טַאלבנכָאװ ַא ,ץיווָאנרעשט

 -ער ןופ ןַאגרָא ,ץיווָאנרעשט ,"טניירפ רעשידיא רעד;
 1928 לירּפַא ןופ קידנבױהנָא ןענישרעד זיא ,עינעמור ןיא םוטנדיי ןזעיגיל
 .דלעפנרעטש לאינד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,רָאי עקינייא

 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,"רעטעלב רעציווָאנרעשט;
 רערָאלק ַא טימ רעבָא ,גנוטיײצנכָאװ ?עקיגנעהּפָאמוא; ןַא יו ץיווָאנרעשט
 ןעניישרעד ןביוהעגנָא .רפוס .א .ש רָאטקַאדער .היטנ רעשיטסינויצ-יטנַא
 .1929 רָאי ןיא

 טעדנירגעג ,ןויצ-ילעוּפ עקניל ןופ ןַאגרָא ,,טייהיירפ יד;
 רעטנוא ,1920 ןיא ,ןויצ-ילעופ ןיא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ץיווָאנרעשט ןיא
 .לקיב המלש ןוא גרעבנרעטש לווייפ ןופ עיצקַאדער רעד

 ,לארשי תדוגא זכרמ ןופ ןַאגרָא ,,טרָאוו עשידיא סָאד;
 רעד רעטנוא ,1924 רָאי ןופ קידנבױהנָא ץיווָאנרעשט ןיא ןענישרעד
 טייצ עסיוװעג ַא רע זיא המחלמ רעד ךָאנ .ןהכ .מ ןופ עיצקַאדער
 .(עינַאװליסנַארט) דַארַאּפ ןיא ןענישרעד

 ןענישרעד זיא ,"רורדא ןוא ןויצ-ילעוּפ ןופ ןַאגרָא ,2יובפואג
 רעטנוא ,1935 ןופ קידנבױהנָא ,ץיווָאנרעשט ןיא שדוח ַא לָאמ ייווצ
 .רענלע יבצ ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד

 ,ןויצ-ילעוּפ ןופ דנַאברַאפ-טנגוי ןופ עיצַאקילבוּפ ַא ,"זנוא ייב;
 .1926 ,ץיווָאנרעשט

 רַאפ זיולב טמיטשַאב ,שדוח ַא לָאמ ייווצ ,שידיי ןיא ,"רור ד;
 -נַײא ןַא ,לארשי-ץרא :ךעלבָאגוצ ןוא ,1937 ץיווָאנרעשט .םירבח
 סעיצַאקילבוּפ ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ עבַאגסוא עקילָאמ
 .ערעדנַא ןוא תמייק ןרק ןופ

 עינַאווליסנַארט

 -טסע רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה ןָאיַאר רעקיזָאד רעד ךיוא
 םוצ טרעהעג טָאה רע תויה רעבָא ,טפַאשרעה רעשירַאגנוא-שיכייר
 -נוא יד טשרעהעג ָאד טָאה ,עיכרַאנָאמ-לּפָאד רעד ןופ לייט ןשירַאגנוא
 עסערּפ עשידיי יד זיא םעד ןופ קורדסיוא רעד ןוא ,ךַארּפש עשירַאג
 .שידיי ןיא ןעגנוטייצ יד וצ בָאגוצ ןיא ,ךַארּפש רעשירַאגנוא רעד ןיא

 רעײנ רעד,) "טעלעק יואק ןעוװעג זיא גנוטייצ עטסקיטכיוו יד
 ,טלַאטשעג רעלַאנָאיצַאנ-שיטסינויצ ַא טימ גנוטייצ עכעלגעט ַא ,("חרזמ
 -ליסנַארט ןופ טָאטשטּפיױה יד ,שזולק ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ
 ןענישרעד זיא יז ןוא ,ל"ז ןָאטרַאמ ר"ד ךרוד ,1918 רָאי ןיא ,עינַאװ
 גנוטייצ יד זיא רעטעּפש .1940 ןיא עיצַאּפוקָא רעשירַאגנוא רעד וצ זיב
 ןקיטנייה ןזיב טניישרעד יז ןוא לארשי ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא
 יד ,ןָאטרַאמ יורפ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא טציא ,ביבא-לת ןיא גָאט
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ?טעלעק יוא, ןשיטסינויצ ןיא .רעדנירג ןופ הנמלא
 טנַאקַאב רעטעּפש ןענעז ייז ןופ לייט ַא סָאװ ,ןטסילַאנרושז עלופטנַאלַאט
 ,ל"ז רובמי ףסוי יוװ ,לארשי ןיא עסערּפ רעשיערבעה רעד ןיא ןרָאװעג
 .ערעדנַא ןוא ןש דוד ,גיצנַאד ללה א"לבי ןוא ל"ז רענטסַאק לארשי

 עשיטסינויצ ַא ,ַארַאושימיט ,('הפוקת עייננ יד; *רָאק יוא;
 קידנביוהנָא ,תוקספה ענעדיישרַאפ טימ ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטייצ
 .1923 רָאי ןופ

 ןיא ןענישרעד ,1929 ןופ קידנבױהנָא ,"עסערּפ עשידיא;
 .ץרַאװש המלש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ַאעדרוא ןוא טעגיס

 זיא סָאװ טַאלבנכָאװ ַא ,/עסערּפ עשינַאווליסנַארט;
 קיטספיל השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ירַאמ-איב ןיא ןענישרעד
 .1929 ןיא

 טפירש-שדוח ַא ,טעגיס ןיא ,,רעטעלב רעשערָאמרַאמ;
 ,1931 ןופ קידנבוהנָא ןענישרעד ,טּפַאשנסיװ ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ
 .רעמרעד בקעי .ּפָארּפ ןוא גרעבנרעטש .נ ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ןענישרעד ,(שינעמור ןוא שידיײ) לארשי תדוגא ןופ ,ןיטעלויב;
 .1947 ,דארא ןיא

 טקידנערַאפ טָאה עניווָאקוב ןוא עיבַארַאסעב ןוא עסערּפ עשידיי יד
 ןעגנוטייצ יד .עיצַאּפוקֶא רעשיטעיווָאס רעד טימ 1940 ןיא לָאר ריא
 רעקידנטיידַאב ַא .ןרָאװעג ןסָאלשעג ןענעז ,ןענישרעד ךָאנ ןענעז סָאװ
 יו טנַאקַאב ןעוועג ןענעז סָאװ יד טרפב ,ןטסילַאנרושז יד ןופ לייט
 .ריביס ןייק ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענעז ,ןטסינויצ
 ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא לטיּפַאק קיטכיוװ ַא טקידנערַאפ ךיז טָאה סע
 ןבעל עלערוטלוק עשידיי סָאד טקידנעעג ךיז טָאה'ס יװ ױזַא טקנוּפ
 .םישזער ןשיטעיווָאס ןרעטנוא

 לכה-ךס

 טרעדנוה רעביא ןעמונעגמורַא רימ ןבָאה טכיזרעביא רעזדנוא ןיא

 עטנַאסערעטניא ןוא עגנַאל ַא .עינעמור ןיא עסערּפ רעשידיי ןופ רָאי
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 -רעד עקיטכיוו טימ ,ןסיזירק ןוא ןגייטשפיוא טימ לופ זיא סָאװ ,הפוקת
 עשידיי סָאד טײלגַאב טָאה עסערּפ עשידיי יד .תונכס ליפ ןוא ןעגנוכיירג
 יו ןוא רוביצ ַא יו ןדיי יד טנידעג יירט טָאה ןוא עינעמור ןיא ןבעל
 .םידיחי

 רימ ןעניפעג ןעגנוטייצ עטסטלע יד ןופ ןטייז עטלעגרַאפ יד ףיוא
 ןפַאש ןגעוו ,תוליהק יד ןופ ןבעל ןגעװ עיצַאמרָאפניא ןופ תורצוא
 עסערּפ יד .לג.ד.א ףליה רעלַאיצָאס ,ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ,ןלוש עיינ

 עקידנרילומיטס עקיטכיוו ַא טריפעגסיוא ןרָאי עלַא ןופ ךשמ ןיא טָאה

 -רַאפ גונעג ןעוועג זיא סָאװ ,ןסיוומוא םעד ןפמעקַאב ןיא עבַאגפיוא

 ,ןלוש יד ןיא רעדניק יד ןקיש וצ ,גנודליב וצ ןפורעג טָאה יז ,טײרּפש

 .רוטלוק ןוא ןבעל ןופ ָאוװינ םעד ןרעכעה וצ ,דומיל וצ

 יב טביורעגוצ טָאה ןעמ סָאװ ,טכער עכעלרעגריב יד ךייש סָאװ
 ןעוו ,1918 זיב שיטקַאפ ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא ןדיי עשינעמור יד
 יד ןלייטרעד וצ עינעמור טעטכילפרַאפ טָאה ץנערעפנָאק-לַאסרעװ יד
 יד ןיא םישזער ןשיטסישַאפ םעד תעב רעטעּפש ןוא ,טכער יד טָא ןדיי
 סָאװ ,עסערּפ עשידיי יד ןעוװעג רעדיװ סָאד זיא ,1944--1940 ןרָאי
 ןטייז יד ןופ .גנוקיטכערַאבכיילג רַאפ ףמַאק ןקידתונשקע ןַא טריפעג טָאה
 זיא -- ןעגנוטייצ עשידייעקירעביא יד ןופ ןוא "ַאעטַאטילַאגע, ןופ
 עכעלרעגריב ןוא קדצ ןבעג וצ ףור רעד טנענַאמרעּפ ןרָאװעג טרעהעג
 .עינעמור ןיא ןדיי יד רַאפ טכער

 ןקיזָאד ןיא ןרָאװעג טדערעג זיא יײז ןגעװ סָאװ ,ןעגנוטייצ יד
 .ןלַאעדיא עלַאנָאיצַאנ יד טריוויטלוק ןבָאה ,םַאנסיוא ןָא טעמכ ,טכיזרעביא
 רעד ןופ ןעגנואיושנָא יד ךָאנרעד ןוא ןויצ-תביח ןופ ןעגנובערטש יד
 רעד ןיא גנַאלקּפָא ןטיירב ַא ןענופעג ןבָאה ,גנוגעווַאב רעשיטסינויצ
 יד ךיוא .גנַאלקּפָא ןויטיזָאּפ ַא -- דימת טעמכ ןוא ,עסערּפ רעשידיי
 רענעמור , עטרילימיסַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןזיירק עקינעי
 עינעמור ןיא ףירגַאב םענעמונעגנָא ןטיול רעדָא ,"ןביולג ןשידיי ןופ

 תהי ר -= ת פ
 ןשע תורמיתו שאו םכד

 -שדוח רעקיכַארּפש -יירד
 רעד ןיא לַאנרושז
 קילבוּפער-סקלָאפ רעשינעמור

 תיז ריאמ

 "טילעַארזיא לורעירוק ןַאגרָא רעייז ןיא ןבָאה ,"רענעמור-ןטילעַארזיא;
 ןבָאה ןוא לארשי-ץרא ןופ תועידי יד רַאפ טרָא טיירב ַא ןבעגעגּפָא
 .ןפוא ןוויטיזָאּפ ַא רעייז ףיוא דנַאל ןופ סעיינ יד ןגעוו טרימרָאפניא

 ןַא ןופ ןטנַאלימיסַא ,ןדיי ךיוא ןעוועג ןענעז'ס זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 םעד ןענעקרענָא טלָאװעג טינ ללכב ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא : ןימ ןרעדנַא
 -נעטשבלעז רעלַאנָאיצַאנ ףיוא טכער ענייז ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ םויק
 טינ ןבָאה עקיזָאד יד רעבָא .דנַאלמיײה ןשירָאטסיה ןייז ןיא טייקיד
 טדער ָאד ןוא ,עלַא יד .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא טרָא רעייז ןענופעג
 ענײמעגלַא עקינייא ןיא טרָא רעייז ןענופעג ןבָאה ,ןטסילַאנרושז ןגעוו ךיז
 רקיעב ןענעז סָאװ ןוא ,דנַאל ןיא עטסטײרּפשרַאפ יד ןופ --- ןעגנוטייצ
 ?ַאטפול, ,"ַאצַאינימיד, ,"לורעווידא, : יו ,ןדיי ךרוד ןרָאװעג טנעיילעג
 עוויטַאגענ ענעכָארּפשעגסױא ןַא ןעמונעגנָא ןבָאה ייז .ערעדנַא ןוא
 ןוא גנוריזינַאגרָא רעשידיי רערעדנוזַאב ןופ ווּורּפ ןדעי וצ גנולעטש
 ייז ןופ בור סָאד סָאװ -- רענעייל רוביצ ןטימ ךיז קידנענעכער זיולב
 -- םזינויצ ןרַאפ ןעוועג זיא היטנ עקיטסיײג רעייז ןוא ןדיי ןעוועג ןענעז
 רַאפ סעיטַאּפמיס ןופ "ןייב , ַא ןפרָאװעגוצ טייצ וצ טייצ ןופ ייז ןבָאה
 .םזינויצ

 רעשינעמור רעד ןיא טרפב ,עסערּפ עשידיי יד טָאה יײז ןגעק
 רעש רעקיניוו טינ .המחלמ ערעווש ןוא עגנַאל ַא טריפעג ,ךַארּפש
 --עיצַאלימיסַא רעקניל ןופ ןעגנוניישרעד יד ןגעק ףמַאק רעד ןעוועג זיא
 לגנַארעג ַא טריפעג ךיז טָאה ָאד ךיוא ּוו --- עשיטסינומָאק יד רקיעב
 וצ ידכ ןָאטעג ליפ טָאה עסערּפ יד ןוא טנגוי רעד ןופ המשנ רעד רַאפ
 .ןליפעג עלַאנָאיצַאנ טימ ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ ,רוד ןגנוי ַא ןעיצרעד

 ןעגנוניישרעד יד ןגעק טפמעקעג קיטומ טָאה עינעמור ןיא עסערּפ יד
 ןיא .דנַאל ןקיזָאד ןיא ליפ ױזַא ןעוועג ןענעז סָאװ ,םזיטימעסיטנַא ןופ
 רעטמירַאב-קירעיורט רעד קיטעט ןעוועג זיא רָאי קיצפופ רעביא ןופ ךשמ
 ןבעגסױרַא ןיא ,עסערּפ רעד ןופ טיבעג ןפיוא ַאזוק .שט .א טימעסיטנַא
 יירפ ןבָאה ןוא ,ןדיי וצ טפיג ןוא האנש טייזעג ןבָאה סָאװ ןעגנוטייצ
 -רעטנוא בגא ףרַאד סע .סלעבעג ןוא רעלטיה רַאפ געוו םעד טכַאמעג
 ןייז זיא רעלטיה זַא ,טמירַאב ךיז טָאה ַאזוק זַא ,ןרעװ ןכָארטשעג
 םירקש ןכַאמ טשינוצ ,ןרעפטנע טפרַאדעג טָאה ןעמ ."דימלת רעיירט;
 "?עניײמעגלַאא יד .גנונימ עכעלטנפע יד ןרעלקפיוא ,ןעגנושלעפ ןוא
 יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה רַיא ןופ לייט רעקידנטיײדַאב ַא סָאװ ,עסערּפ
 עדָא ,םעד ףיוא ןגיוא יד טכַאמרַאפ טָאה ,ןדיי עטרילימיסַא ןופ טנעה
 ,עסערּפ עשידיי יד .הנכס רעד ןופ סיורג יד ןרענימרַאפ וצ טימַאב ךיז
 טייצ רעד וצ טרימרַאלַא ןוא ,טפמעקעג קיטומ טָאה ,םַאנסיוא ןָא טעמכ
 ןעגנונערָאװ עקיזָאד יד זַא ,ןפָארטעג טָאה לָאמ ןייא טינ .הנכס רעד ןגעק
 ןעוועג טינ ןענעז ןענַאגרָא-טכַאמ יד .ןרעיוא עביוט ףיוא ןלַאפעג ןענעז
 ןעמָארגָאּפ ןוא --- טײקיסעלכַאנ בילוצ רעדָא הנווכ ַא טימ -- םַאזכַאװ
 טגפלפ געט ענעי ןיא .ןענָאיַאר ענעדישרַאפ ןיא ןכערבסיוא שממ ןגעלפ
 עפרַאש טימ טכַאמ רעד ןגעק ךיוא ןטערטסױרַא עסערּפ עשידיי יד
 יד ןפָארטשַאב וצ גנורעדָאפ רעשירָאגעטַאק טימ ןוא ןטסעטָארּפ
 .עקידלוש

 ןשיװצ קירב עיירט ַא יװ טנידעג ךיוא טָאה עסערּפ עשידיי יד



 עינעמור ןיא עסערּפ עשידיי יד

 יד ןבָאה ריא ןופ ןוא םוטנדייטלעװו םעד ןוא םוטנדיי ןשינעמור
 רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עטסקיטכיוו יד ןגעוו טסּוװרעד ךיז רענעייל
 ןופ ןוא לארשי-ץרא ןופ ןדיי יד טימ ןעיירפ וצ ךיז ,טלעו רעשידיי
 וצ ךיז ,רעצ ןופ גָאט ןיא ןרעיורט וצ ,החמש ןופ געט ןיא טלעוו רעד
 .תוינערוּפ ןופ געט ןיא ןקיניײארַאפ

 סָאד ּפָא ךיז טלגיּפש עינעמור ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא
 ןעוועג זיא סָאװ ,דנַאל םעד טָא ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ ןבעל
 -סיוא ךיז טָאה ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ בייהנָא םייב ןיילק רעַײז
 טרעדנוה טכַא רעביא ןופ דרָאקער ַא וצ ןעגנַאגרעד זיא ןוא טרעטיירבעג
 ןטילעג טָאה ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ הפוקת רעד ןיא תושפנ טנזיוט

 ,טנזיוט טרעדנוה זיולב ןבילברַאפ ןענעז רַיא ןופ ןוא ,תודיבא ערעווש
 .הילע ףיוא טרַאװ ייז ןופ טייהרעמ יד סָאװ

 רעקיזָאד רעד ןופ "הטילּפה-תיראש; יד ןבילברַאפ זיא טציא ןוא
 סָאװ ,טפירש-שדוח רעקיכַארּפש-יײירד ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ,עסערּפ
 עשידיי יד ןופ ןבעל עזעיגילער סָאד ּפָא טלגיּפש ןוא ליבַאטס טניישרעד
 ַא ןופ ביילברעביא רעד .טלעװ רעד ףיוא ןוא עינעמור ןיא תוליהק
 ךרעב ןעמונעגמורַא .טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב רעקיטכעמ ןוא רעסיורג
 ןיא רעייטשוצ ןקיטכיוו ַא טזָאלעגרעביא טָאה ןוא ,ןדיי ןופ תורוד ףניפ
 .ללכב עסערּפ רעשידיי רעד
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 ,גנוטייצ עשידיי עטשרע יד ןעוועג זיא ײטַאלבלַארטנעצ עשידיי סָאד,
 .עיטַאָארק ןיא ןענישרעד זיא סָאװ

 ןעוועג ןענעז עסערּפ רעקיזָאד רעד ןופ ןרענָאיּפ יד
 : רעטקַארַאכ-סקלָאפ ַא טימ ַאנידַאל ןיא רעטעלבנכַאװ ייווצ

 ."ָאלבעופ לעד ָאגימַא לע, ןוא "ַאדָארובלַא לע,
 ,(1941--1917) יידיי רעדא -- "װַאדישז, ןענישרעד זיא בערגַאז ןיא

 "ַארטַאמס ַאקסווָאדישז , ןופ ךשמה רעד ןעוועג זיא סָאװ
 .(ה"י ביוהנָא ןיא טפירש-שדוח עשיטסינויצ)

 ןטפירש-שדוח עכעלטע ךַָאנ ןענישרעד ןענעז בערגַאז ןיא
 .טסנוק ןוא טנגוי רַאפ סעבַאגסיוא ךיוא ןוא

 ןעגנוריטַאש עלַא ןופ עסערּפ עשיטסינויצ עטגייווצרַאפ ַא
 שטייד ןיא סנטסרעמ ,ַאנידָאװעיַאװ ןיא ןענישרעד זיא

 .שיטַאַארק-ַאברעס ןוא שירַאגנוא ןיא עקירעביא יד ןוא
 ןטפירשנכַאװ עשיטסינויצ יד ןופ עטסקיטכיו יד

 ,"טַאלבסקלַאפ עשידיי , סָאד ןעוועג זיא
 ןרָאװעג ןטיברַאפ 1933 רָאי ןיא זיא סָאװ

 ןענישרעד זיא ָאװעיַארַאס ןיא ."גַאשיוא ַאדישז, ףיוא
 ."טסעיווס ַאקסווָאדישז,, טַאלבנכַאװ עשיטסינויצ סָאד

 בעק ןעװעג .חזא ..טאלבלארטצעצ .עשידיי  סָאק;
 -ָאגוי ןדליב סָאװ ןטיבעגידנַאל יד ןיא ןַאגרָא רעשידיי רעטשרע
 -ַאבסױא טינ טָאה עכלעוו ,עסערּפ יד ָאד ןעניימ רימ .עיװַאלס
 בור יּפ לע ךיז טָאה ןעמָאנ רעשידיי ריא ןוא טייקשידיי ריא ןטלַאה
 ןופ טפלעה רעד ןיא ןיוש ןענעז ,תמא ןַא סָאװ .ּפעק עריא ןיא ןעזעג
 סכוד ןשיברעס ןופ יירעקורד רעד ןיא ןענישרעד טרעדנוהרָאי ןטס9
 עקילייווטייצ יד טָא רעבָא ,סעיצַאקילבוּפ עשידיי ענלצנייא דַארגלעב ןיא
 ןענָאק ,ָאנידַאל רעדָא תירבע ןיא ןבירשעג ,ןרושָארב ןוא ךעלטעלבגולפ
 טריגַאדער זיא ?טַאלבלַארטנעצ; סָאד .גנוטייצ ַא ןרעוו ןפורעגנָא טשינ
 טקורדעג ךיוא זיא ןוא דלַאװנירג ברה ךרוד רַאװָאלעיב ןיא ןרָאװעג
 .ןַאמשיײלפ בקעי ןופ יירעקורד רעד ןיא טָאטש רעבלעז רעד ןיא ןרָאװעג
 ָאד לייוו ,זעיצנעטערּפ רעייז זיא גנוטייצ רעד טָא ןופ ןעמָאנ רעד ,בגַא
 ַא ןיא ןענישרעד ןיא סָאװ ,גנוטייצ רענעדײשַאב ַא ןגעוו ךיז טדער
 ןגעוו טסּוװעג עקינייו ןבָאה 1871 זיב .טָאטשיץניװָארּפ רעשיטַאָארק

 1941 זיב עיװַאלסַאגוי ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד

 יול לאכימ
 -סינויצ םענופ רעדנירג יד ןופ רענייא

 ַאקסוָאדישז , טַאלבנכָאװ ןשיט
 "טסעיווס

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ץַאלּפ םענעפרָאװרַאפ םעד טָא ןופ ץנעטסיזקע רעד
 עשירעטילימ יד .ןָאיַאר-ץענערג ןשירעטילימ ַא ןיא ןסָאלשעגּפָא
 .טרָאד ןצעזַאב וצ ךיז ןדיי יד טביולרעד טינ טָאה עיצַארטסינימדַא
 עסיוועג ַא רַאװָאלעיב ןיא הליהק ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא תמא ןַא סָאװ
 -רענָא זיא יז .םישזער ןשירעטילימ םעד ןפַאשּפָא ןכָאנ ,רעטעּפש טייצ
 עיצַארטסינימדַא רעליויצ רעשיטַאָארק רעד ךרוד ןרָאװעג טנעק
 1882 ןיא ןיוש ןוא רָאי ירד רָאנ ייברַאפ ןענעז טָא ןוא .1879 ןיא טשרע
 יד ןייז וצ עיציבמַא יד טַאהעג דלַאװנירג ר"ד ןופ גנוטייצ יד טָאה
 .ןדיי יד ןופ גנוטייצ עלַארטנעצ

 ןעגנוטייצנכָאװ ייווצ טרעהעג ןבָאה סעיצַאקילבוּפ עשירענָאיּפ יד וצ
 ןענעז ןרעמונ עטשרע ערעייז .ליטס-סקלָאפ ַא ןיא עדייב ,ָאנידַאל ןיא
 ןענעז סָאד .טרעדנוהרָאי ןט-20 בייהנָא ןוא ןט-19 ףוס ךָאנ ןענישרעד
 -ַאס ןופ ןופק םהרבא ןופ יַאדַארַאבלַא ַאל; ןטפעה יד ןעוועג



 1941 ןיב עיװַאלסָאגוי ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד

 לע ד ָאגימַא לע; ןופ ןרעמונ יד ןוא .ָאװעיַאר
 .דַארגלעב ןופ ,שטילא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 טלדנַאװרַאפ ךיז רָאטקַאפ רעשיטסינויצ רעד טָאה טנעמָאמ םעד ןופ
 .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ייב רָאטָאמ-טּפיױה ןיא
 ןופ טָאטשטּפױה יד ,בערגַאז ןיא זיא טרעדנוהרָאי ןופ בייהנָא םוצ
 --19060 ?ַארטָאמס .ַאקסווָאדישז/ ןענישרעד ,עיטַאָארק
 ןקירָאי-22 ןכרוד טעדנירגעג ,טפירש-שדוח עשיטסינויצ א (4
 רעד ןופ שארב ןענַאטשעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ,טכיל רעדנַאסקעלַא
 רעד ןופ ןרעמונ עטשרע יד .עיװַאלסָאגוי ןיא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ
 יד ןוא ןזירק עטנעגילעטניא יד טקורדנייאַאב ןבָאה טפירש-שדוח
 -ַארעטיל רעייז ןופ ןרָאװעג טרעבױצַאב ןענעז ןדיי ליפ .טנגוי ערעסעב
 יז ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע .גנֹוװש ןשיטסינויצ ןוא ָאווינ ןשיר
 ןטשרע םוצ טַאגעלעד ןוא דַארגלעב ןיא םידבכנ יד ןופ ,יעלקלא דוד
 -יערבעה רעד ןופ ןטסיױװיטקַא יד ,לעזַאב ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ
 ןופ זירּפנערע סוקרַאמ םינבר יד יװ ,טײצ רענעי וצ רוטלוק רעש
 עשטיטיבָאריװ ןופ ןַאמפוַאק לאקזחי ,הגשזופס לגרמ השמ ָאװָאקַאיד
 -עג ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאלימיסַא יד .םימכח-ידימלת ערעדנַא ךָאנ ןוא
 טָא ןופ ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא ןענעז ,ןטַאר-הליהק יד ןיא טשרעה
 -נעהנָא יד ןוא ייז ןשיווצ תועד-יקוליח יד .ןעגנוניישרעד עשיטסינויצ יִד
 טָא .רעפרַאש ץלַא ןרָאװעג ןענעז גנובעלפיוארעדיוו רעלַאנָאיצַאנ ןופ רעג
 -טנייפ ענעּפָא וצ ןעגנַאגרעד טיײצ רעד ןופ ךשמ ןיא זיא ףמַאק רעד
 יד טַאהעג ןטנַאלימיסַא יד ןבָאה טשרעוצ .ןסױטשנעמַאזצ עכעל
 ךיז ןבָאה המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ רעבָא ,טנַאהרעבײא
 .ענערַא רעשידיי רעד ףיוא ךיוא ןשינעטלעהרַאפ-תוחוכ יד טרעדנעעג
 יד ןרָאװעג טריפעגרעבירַא 1911--1909 ןרָאי יד ןיא זיא ןשיװצניא
 רעקיטכיוו ַא ןוא עינעווָאלס ןופ טָאטשטּפױה יד ,קעיסָא ןייק ?ַארטָאמס;
 ָאנוה טניוװעג ןבָאה טָאטש רעד טָא ןיא .רעטנעצ רעשיטסינויצ
 -ויצ וצ טַאגעלעד ןוא טעטימָאק-הליהק ןופ רעציזרָאפ רעד ,רעציּפש
 -נַאלַאט ,זוַארק ןיוורע ןוא רעשיפ דנומדע ךיוא יװ ,ןסערגנָאק עשיטסינ
 עלענָאיצקַאדער יד טנָאקעג טוג ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאנרושז עטריט
 טַאלבנכָאװ-ייװצ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה טפירש-שדוח יד .טעברַא
 ַא וצ רעמ ןרָאװעג טסַאּפעגוצ זיא ָאװינ רעשימעדַאקַא ריא ןוא
 ןרָאװעג טכארבעגקירוצ עיצקַאדער יד זיא 1912 ןיא .לּפַאטש ןשיקלָאפ
 רעד רעטנוא ןענישרעד ןיא טַאלבנכָאװ-ייװצ סָאד ּוװ ,בערגַאז ןייק

 ,"ָאלבעוּפ
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 2,889, 211, 27 ?ףאושעא 1970 זצה ,ןסינ ד
 (טנגננעמעריפערצ דעק שטאק רעב

 ךורבסיוא ןזיב -- רעגניז דערפלַא ןוא וטניפ לאומש ןופ עיצקַאדער
 .1914) המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ

 עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד ןרימַאלקָארּפ ןרַאפ םישדח ייווצ ךרעב
 רעטשרע רעד ןענישרעד ,(16.9.1917) ז"ערת לולא ב"כ ,בערגַאז ןיא זיא
 ןוא -- "ַארטָאמס; יד טנשריעג טָאה סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ רעמונ
 גנוטייצ יד טָא .(1941--1917) "דיי רעד, -- '"וװָאדישז, זיא סָאד
 ןסערעטניא עשידיי יד טריטנעזערּפער לבוי ןבלַאה ַא ןופ ךשמ ןיא טָאה
 תוהילש עשיטסילַאנרושז ריא טריפעג טָאה יז .עיװַאלסָאגוי ןיג
 טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה בושי רעשידיי ריא סָאװ ,בערגַאז ןופ
 ןיא ןטנַאלימיסא טסענ ַא ןופ תומחלמ-טלעװו עדייב ןשיװצ
 זיא טַאלבנכָאװ-ײײװצ סָאד .רעטנעצ ןשיטסינויצ ןקידנזיורב ַא
 ןופ העּפשה יד ןעוועג קיטנעק זיא סע .גנוטייצנכָאװ .ַא ןרָאװעג לענש

 םתור יבצ ר"ד

 "וזָאדישז , גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער
 "רמא , ןופ רָאטקַאדער -- רעטעּפש

 לארשי ןיא

 גנוטייצ יד טָאה סעינילטכיר ענייז טול .גנוריגַאדער ריא ףיוא ןטכיל
 ,הלוג רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד רעביא לארשי-ץרא טעטירָאירּפ ןבעגעג
 ןלַאמרָאנ ןופ ןוא הליהק ןופ םינינע יד טקיסעלכַאנרַאפ טינ טָאה יז םגה
 ןעוו ,טנַאּפשעגניײא ךיז טָאה יז זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .ןבעל-תולג
 עשלַאפ ,םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק ןיא ,קיטיונ ןעװעג זיא סָאד
 עינסָאב ןיא ןדיי יד ןפָארטעג ןבָאה סָאװ ,םישוריג-ןסַאמ רעדָא םילובלב
 יד .עיװַאלסָאגוי ןופ ןטיבעג-ץענערג ערַאבליפ .,ַאנידָאװעיִאװ ועדָא
 ןענעז "?לוש-בערגַאזע רעד ןופ סעינילטכיר ?עשירטנעצ-ָאניטסעלַאּפ,
 וליפַא טָאה ןוא תוליהק יד ןרעבָארעד ןטימ קיטייצכיילג ןעמוקעג
 ןיא רָאלקלָאפ ןשידיי ןופ גנוטיידַאב יד ןבייהוצסיױרַא טעטכילפרַאפ
 -ץילב עפש ַא טכַארבעג "ווָאדישז, טָאה ןטייז עצנַאג ףיוא .הלוג רעד
 סָאד .ָאנידַאל ןיא ייס ןוא שידיי ןיא ייס ,רצוא-רָאלקלָאפ ןופ ךעלטרעוו
 יד .(הרומ) ָארטסַאמ בקעי ןוא דלפ ךורב ןופ ןטעברַא יד ןזיײװַאב
 ,םעה-תודחַא ןופ ּפיצנירּפ םעד ןעוװעג יירט ףוס םוצ זיב זיא גנוטייצ
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 ןענעז םינינע יד .בצמ ןוא טייצ רעדעי ןיא ךַאז עטגנידַאבמוא ןַא יו
 ןקידנרעױדגנַאל ןופ הפוקת רעד ןיא אקווד טינ ןרָאװעג טרעלקעגפיוא
 .רעטייו ןרעו טרעדלישעג ךָאנ טעװ רעכלעוו ,?ךוסכסיָאװעיַארַאס;
 םייב ?וָאדישז, ןופ גָאװ יד ןכיירטשוצרעטנוא קיטיונ טינ זיא'ס ןוא
 יד ןופ ןעייסע ליפ .םוטנדיי ןשיװַאלסָאגוי ןופ עטכישעג יד ןשרָאפ
 ,גרעבסניג .ד ,רעגניזלעג .ל ןופ רקיעב ,הפוקת רעד ןופ רעקירָאטסיה
 ןופ ןטייז יד ףיוא ןענישרעד ןענעז -- קיש .א ןוא רעגרעביירפ .ש
 רעיינ רעד וצ גנואיצַאב ריא ףיוא ןזייווּוצנָא יַאדכ זיא סע .?װָאדישז;
 טכיירגרעד חטש םעד טָא ףיוא ןבָאה ליפ רעייז .גנופַאש רעשיערבעה
 גנוטייצ רעד ןופ ןרעמונ-בוט-םוי יד .,ָאנַאמָאר לאומש ןוא ָארטסַאמ בקעי
 טייפ טרעבָאר .סעגַאלײב עקידנּפַאכרַאפ טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה
 ןוא ןעגנונעכייצ ןופ סעיצקודָארּפער עקיסַאלקטשרע רַאפ טגרָאזעג טָאה
 רַאפ ןעגנולדנַאהּפָא ןסיוו ליפ טימ ןבירשעג ךיוא טָאה רע .ןרוטּפלוקס
 יד ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאפ טינ ךיוא ןענעז סע .גנולײטּפָא רעד טָא
 םעד ייב .ַאא גנוגעוװַאב-עיצַארעּפָאָאק ,טרָאּפס ,קיזומ רַאפ ןעגנולײטּפָא
 בושי -- ליצ-טנורג רעד ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא זיא ןעמעלַא
 יד ךָאד זיא .ןדנָאפ עלַאנָאיצַאנ יד תבוטל סעיצקַא ןוא לארשייץרא
 -ַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא רעד ןעוועג גנוטייצ
 ןעײטרַאּפ ןוא ןעגנומערטש ,סעיצוטיטסניא עריא עלַא טימ ,עיצַאזינ
 ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד
 ןטסילַאנרושז ,םינקסע עטבַאגַאב יד גנוטייצ ריא םורַא ןרירטנעצנָאק
 .טשיוטנַא טינ לָאמנייק ןבָאה ָאניפנָאק .'ז ןוא בילטָאג .ה .רעביירש ןוא
 ןשיגָאלָאנָארכ ןטױל ןעװעג ןענעז גנוטייצ רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד
 ָאגַארד ,רעגרעבנעזָאר לאוי ,רעגניז דערפלַא ,רעשיפ דנומדע :רדס
 ןוא סָארג ָאטָא ,(מ"מ) םתור-רעלימטָאר יבצ ,(בוטנבא ריקי) רענייטש
 ןקידנטעברַא ןופ רעגַאל םוצ טרעהעג ןבָאה ףניפ עטצעל יד .קילג באז
 .לארשי-ץרא
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 -ץרא ןופ טסניד-ץנעדנָאּפסערָאק ַא טריפעגנייא טָאה גנוטייצ יד
 ,םיצולח עשיװַאלסָאגוי יד ןופ ןוא יול המלש ר"ד ןופ טשרעוצ ,לארשי
 -עגוצ ןרָאי יײר ַא טָאה רעטעּפש ןוא ,דנַאל ןיא ןעוועג הלוע ןענעז סָאװ

 סס1661ח/ םזס} 3 הזטהפ

 ווו ההשעיי
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 ןיא ןעגנוריסַאּפ יד ןגעוװ ווָארָאזָאלרַא-טפול ַאדרעג ןטכירַאב טקיש
 סָאד ,1934 טניז ןטכיזרעביא ענייז ןבירשעג טָאה םתור יבצ .לארשי-ץרא
 ןרַאפ ןכַאמ וצ קידעבעל ױזַא יוװ טסּוװעג טָאה רע .הילע ןייז ןופ רָאי
 ןרעטנענרעד ןוא לארשי-ץרא ןיא ןשינעעשעג יד רענעייל ןשיװַאלסָאגוי
 טָאה טײקמַאזקרעמפיוא ערעדנוזַאב ַא .דנַאל ןופ ןעמעלבָארּפ יד םיא וצ
 ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .דַארגלעב ןיא ןדיי יד ןעקנָאשעג "װָאדישז,
 ,דַארגלעב ןיא "װָאדישז, ןופ "עיצקַאדער, ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
 ןרָאװעג טקורדעג זייונטייצ זיא סָאװ ,גנולײטּפָא רעליבַאטס ַא טימ
 רעד ןעװעג ןענעז םירבח עליבַאטס עריא .תויתוא עשיליריק טימ
 .הילדג הטב-ילתפנ ןוא (הלד) יול דוד ,ןורדלק בקעי ,יעלקלא דוד רעגנוי

 ןופ םויק ןרַאפ טפמעקעג ,דובכ טימ רעבָא ,רעוװש טָאה "וװָאדישז,
 .הפוקת רעקידהמחלמרַאפ ,רעטצעל רִיא ןיא הלוג רעשיװַאלסָאגוי רעד
 עשיצַאנ יד ןגעק טומ טימ ןטָארטעגסױרַא ןענעז בילטָאג ןוא טכיל
 -רַאפ ךָאנ *װָאדישז, זיא רוזנעצ רעבלַאה רעד ףיוא טקוקעג טינ .ןליורג
 ןיא עקיצנייא יד טעמכ ,גנוטסעפ עטרילָאזיא ןַא טייצ עסיוועג ַא ןבילב
 ןגעק עמיטש ריא ךעלטנפע ןביוהוצפיוא טגַאװעג טָאה סָאװ ,עיװַאלסָאגוי
 קורד ןרעטנוא .ןרָאװעג ןכָארבעגניײא זיא יז זיב -- רעטסנָאמ ןשיצַאנ
 ןט8 םעד .ןענישרעד ריא ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא ןטדנַאזעג ןשטייד ןופ
 ןיוש יז זיא ןַאד טניז .רעמונ רעטצעל ריא סױרַא זיא 1941 ץרעמ
 .עיװַאלסָאגוי ןיא ןענישרעד טינ רעמ

 -עסעב ןייק ןעוועג טינ זיא ןעגנוטייצ עקירעביא יד ןופ לרוג רעד
 רעד .ןטפירש-שדוח עקינייא ןענישרעד ךָאנ ןענעז בערגַאז ןיא .רער
 שיטַאָארק ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה "ןדנַאברַאפ-טנגוי עשידיי ןופ דנוב;
 "רעונה; -- ךשמה ןייז ןיא ןוא (1926--1910) "ןוע ד גע ןַאגרָא ןייז
 ןגיוצרעד ןבָאה עכלעוו ,(רעטייו ןוא 1927 ןופ ןוא (1932--1926)
 ,טנגול ןופ רוד ןוויסערגָארּפ ַא לארשי-ץרא ןקידנטעברַא ןופ טסייג ןיא
 -ילַאער רעשיצולח ןופ ןבעל ַא וצ טבערטשעג טָאה טייהרעמ ריא סָאװ
 רָאי ןיא ןיוש םגה ,ןייז וצ הלוע ןזיװַאב ןבָאה עלַא טינ .דנַאל ןיא עיצַאז
 ענייז ןוא ןַאמטלַא הדוהי ןכעלקריוורַאפ וצ ןביוהעגנָא סָאד ןבָאה 1
 ןיא ,ןעגנורעטש עלַא ץָארט ,טמָארטשעג טָאה הילע-טנגוי ַא .םירבח
 תלכת, ,"ריעצה רמושה, סעיצַאזינַאגרָא יד ןופ ןּפורג עטריזינַאגרָא
 ןופ תוילע ליפ ןעוועג ךיוא ןענעז ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .ַא .א "ןבל
 -ער ,םתור-רעלימטָאר יבצ ןעװעג הלוע זיא טייצ רענעי וצ .םידיחי
 ןבָאה סָאװ ,"רעונה, ןופ ןרָאטקַאדער יד ןשיװצ ."רעונה; ןופ רָאטקַאד
 -כיד רעטבַאגַאב רעד ןענופעג ךיז ןבָאה ןייז וצ הלוע ןעוועג הכוז טינ
 .םייהטרעוו לוַאּפ ןוא ָאנַאמָאר לאומש רעט



 1941 ןיב עיװַאלסָאגוי ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד

 גנוטייצ ַא ,1921 ןופ קידנביױהנָא ,ןבעגעגסיורַא טָאה "רעונה תירב;
 טריגַאדער טשרעוצ זיא טפירש-שדוח יד טָא ." ב יב אה , רעדניק רַאפ
 יד טָאה רעטעּפש .ץינעמעס סקעלַא ןוא רעלייוו םירמ ךרוד ןרָאװעג
 .ָאנַאמָאר לאומש יז טָאה טקידנערַאפ ןוא םתור יבצ ןעוועג ךישממ הכאלמ

 ןענישרעד רָאי ריפ זיא םרָאפ רעכעלרעסיוא רענעדיײשַאב ַא ןיא

 ךיוא ,"ריעצה רמושהק ןופ "העונתה ןות עק (האוש רעד זיב)
 טפירשטייצ רעד ןופ רעטעברַאטימ ןוא ןרָאטקַאדער יד וצ .בערגַאז ןיא
 -ןב) רעגניוועל בקעי ,(ידרו בקעי) ָאדַאר .פ ,קינרוה .ש טרעהעג ןבָאה
 .ַאיא רעלָאק השמ ,(לאכימ

 -ָאגוי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעמונרַאפ טָאה טרָא ןלעיצעּפס ַא

 יד ןציטש רַאפ טפַאשלעזעג רעד ןוּפ ןַאגרָא רעד עסערּפ רעשיוַאלס

 -נירגעג זיא טפַאשלעזעג יד .(1941--1936) " תונמ א , טסנוק עשידיי
 טסילעשט רעד :יװ ,רעבָאהביל ןוא רעלטסניק ךרוד ןרָאװעג טעד
 -טָאר ָאקרַאמ רָאטיזָאּפמָאק ןוא רעגניז רעטנַאקַאב רעד ,רעצִיּפש דוד
 רעגנוי רעד ,בילטָאג ָאקניה ,רעגניזלעג .ל רעקירָאטסיה רעד ,רעלימ
 טפַאשלעזעג יד .ערעדנַא ןוא שטיאלָאמס עשילא רעביירש ןוא רעקיזומ
 ,רעלטסניק עשידיי ןופ ןעגנולעטשסיוא טנדרָאעגניײא שיטַאמעטסיס טָאה
 יז זיא האוש רעד ברע .םיא ץוחמ ןוא תסנכה-תיב ןיא ןטרעצנָאק
 ,טנעניטנָאק ןשיאעּפָארײא ןפיוא ןירעבעגסיױרַא עקיצנייא יד ןבילברַאפ
 יד .ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי ןופ ןעגנופַאש טכעלטנפערַאפ טָאה עכלעוו
 רָאטקַאדער ריא .בערגַאז ןיא ןענישרעד זיא "תונמא, טפירש-שדוח
 טינ .(לארשי ןיא 1948 ןיא ןברָאטשעג) בילטָאג ָאקניה ןעוועג זיא
 רָאנ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןַאגרָא םעד טריגַאדער טָאה רע סָאװ רָאנ
 בור סָאד טליפעגסיוא לָאמ ןייא טינ רע טָאה רעדעפ רעפרַאש ןייז טימ
 -נָא קיטומ רע טָאה ?תונמא, ןופ רעטעלב יד ףיוא ."תונמא;, ןופ ןטייז
 -טלעוו רעטייװצ רעד ברע ןבָאה עכלעוו ,לארשי-יררוצ יד ןפירגעג
 טָאה רעבָא ךיילגוצ .טייהשטנעמ רעד ןופ טפנוקוצ יד טָארדַאב המחלמ
 -עד ןוא טײקּפמעט ןופ ןעגנוניישרעד יד טכַאלעגסיוא ןוא טָאּפשעג רע
 יד ןגעק טרימרַאלַא רע טָאה סרעדנוזַאב .רעגַאל ןשידיי ןופ עיצרעז
 ײז ןלעװ דמש ךרוד זַא ,ןײלַא ךיז טרַאנעגּפָא ןבָאה עכלעוו ,עקינעי
 .האוש רעד ןופ תונכס יד ןדיימסיוא ןוא טיוה רעייז ןעועטַאר

 -ָאברעס ןיא רעכיב ןבעגעגסױרַא ןבָאה "רעונה, ןוא "וװָאדישז;
 סע .שטייד ןוא שידיי ,תירבע ןופ ןעגנוצעזרעביא בור סָאד ,שיטַאָארק
 -בעה רענרעדָאמ רעד ןופ עיגָאלָאטנַא; יד ןרעװ טנכייצרַאפ ָאד ףרַאד
 ."רוטַארעטיל רעשיער

 -ַאקילבוּפ ןבעגסױרַא םייב עיצידַארט ַא טימ טָאטש יד ,דַארגלעב

 עדייב ןשיװצ ,ןָאטעג קינייו רעייז טָאה .ָאנידַאל ןוא תירבע ןיא סעיצ

 רעשיברעס רעד ןיא עסערּפ עשידיי יד ןרעטיירבוצסיוא ,תומחלמ-טלעוו

 ערעייז טימ טעברַאעגנעמַאזוצ ןבָאה ןטסינויצ רעדַארגלעב יד .ךַארּפש

 ןגעוו .עסערּפ רעד ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא בערגַאז ןיא םירבח-עעדיא

 עשידיי יד רעדָא "רעונה; ,"ווָאדישז, ןבירשעג ןבָאה ןעמעלבָארּפ ערעייז

 -ינינע ןגעוו גנוניימ עשיטסינויצ רעייז רעבָא .ָאװעיַארַאס ןופ ןעגנוטייצ

 .בערגַאז ןופ ןעגנוטייצ יד ןיא טקירדעגסיוא רקיעב ייז ןבָאה אמויד

 ,ןַאגרָא ןייז ןבעגעגסױרַא "תוליהקה-תירב, רעד טָאה םעד טימ ךיילגוצ
 .הלבלא דוד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ,ןצנעדנעט עשיטסילַארטנעצ רעדַארגלעב יד ףיױא טקוקעג טשינ
 עלַא ןופ ןעגנוטייצ עשיטסינויצ ןעמוקעגפיוא ַאנידָאװעיאװ ןיא ןענעז
 ןוא שירַאגנוא ןיא עקירעביא יד ןוא ,שטייד ןיא בור סָאד ,ןעגנוטכיר
 -ַאב קידנעטש טינ טָאה ָאװינ רעשיטסילַאנרושז רעייז .שיטַאָארק-ָאברעס
 עטוג עקינייא יז ןשיווצ ןעוועג ןענעז'ס םגה ,ןעניישרעד רעייז טקיטכער
 -נוא יװ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןדיי יד זַא ,זיא תמא רעד .סעיצַאקילבוּכ
 -גרובסבַאה יד ןכָארבעגניײא ךיז טָאה'ס רעדייא ךָאנ ןטסילַאנרושז עשירַאג
 ןרַאפ ןעגנוקריווסיוא עריא טַאהעג טָאה היטנ יד .1918 ןיא עיטסַאניד
 -עג ןבָאה ןטנעגילעטניא עשידיי .ַאנידָאװעיאװ ןיא םישזער ןשיװַאלסָאגוי
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוגנידַאב יד ןיא ךיוא עסערּפ רעד וצ טמָארטש
 רעד .עיװַאלסָאגוי וצ ַאנידָאװעיָאװ ןסילשנָא טימ טרעדנעעג לַאקידַאר
 ליפ רַאפ רעטכייל ןייק ןעוועג טינ זיא רוטלוק רעשיווַאלס וצ גנַאגרעביא
 טריברָאסבַא ייז ןופ לייט ַא זיא תמא ןַא סָאװ .ןטנעגילעטניא עשידיי
 .שטייד ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,עסערּפ "רעשיטסינויצ,, רעד ןיא ןרָאװעג
 רָאנ ,טיילכַאפ יד רָאנ טינ ןעגנַאגרעד ןענעז גנוזייל-ןשיװצ רעד טָא וצ
 ןייז וצ ןעוועג קידנעטש זיא םיורט רעייז סָאװ ,רעבָאהביל יד ךיוא
 .רעביירש

 ןעוועג זיא רעטעלבנכָאװ עשיטסינויצ יד ןשיוװצ ןופ עטסקיטכיוו יד
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,(1922--1920) ?טַאלבסקלָאפ סעשידיי;
 ענייז ןוא רעלטעז .מ ןעוועג ןענעז ןרָאטַאיציניא עריא .רעביירש ףלָאדַא
 ןיא טפַאשנעגנַאפעג רעשיסור ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב ןענעז סָאװ ,םירבח
 ךיז ןעגנורעדנַאװ ערעייז תעב ןבָאה ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 .תוצופת יד ןיא סרעטנעצ-סקלָאפ עסיורג עקינייא טימ טנעקַאב

 1932 ןיא זיא (לבות) ןַאמטלעװ ריאמ ןופ וויטַאיציניא רעד ףיוא
 רָאי ַא רעבא ,"גַאשיוא ָאדישז, ףיוא ?טַאלבסקלָאפ; ןרָאװעג טשיוטעג

 .?"קמ קי
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 סאוט אסאוורס

 ןטימ ."עניווָאנ עקסיערוועי, ןעמוקעג ץַאלּפ ריא ףיוא ןיא רעטעּפש
 "טניוװָאנ, זיא ,1941 ץרעמ ןיא ?ווָאדישז , ןופ ןעניישרעד סָאד ןלעטשּפָא
 וצ טקישעג טָאה ןוא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ףליהוצ ןעמוקעג
 יד ןריגַאדער וצ ידכ .ןרעמונ עריא "וװָאדישז, ןופ ןטנענָאבַא טלַא
 ןופ רָאטקַאדער רעטצעל רעד ,קילג באז זיא גנוטייצ "עקידתופתושב;
 טָאה טעברַאנעמַאזוצ יד טָא .דַאסיװָאנ ןייק ןרָאפעגרעבירַא ,"וװָאדישז;
 -נעמַאזוצ ןטימ ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא יז ןוא טייצ שדוח ַא טרעיודעג
 .1941 לירּפַא בייהנָא ,עיװַאלסָאגוי ןופ ךורב

 :ןעװעג ןענעז ַאנידָאװעיאװ ןיא רעטעלבנכָאװ עשידיי ערעדנַא יד
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,שטייד ,1924 דַאסיװָאנ ,"יר בעה ,
 ,שטייד ,1925 .ַאלָאּפָאט ַאקשטַאב ןיא ,"ל אר שי ,, :רעלדנעה ָאגישז
 -ילער ןופ טסייג ןיא ,(ףתרמ) רעלעק סחנּפ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 רעטנוא ,עציטָאבוס ,"טַאבמָא ס ; :;יחרזמ חסונ ,םזינויצ ןזעיג
 דַאסיװָאנ ,"/לא רשי תוכלמ , ;רַאדיװ ערמיא ןופ עיצקַאדער רעד
 ,ײטרַאּפ רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ ןַאגרָא ,שיטַאָארק-ָאברעס ,3
 ר בע , ;קרַאטש רָאטקיװ ןוא ינחוד סוילוי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 -ַאַָארק-ַאברעס) טנגוי רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ ןַאגרָא ,ןדריה
 רעטנוא ,גנוטייצ-טנגוי ַא ,יעשטעב  יװָאנ ,יונמלוע, :;(שיט
 רעד רעטנוא ,,;טרָאּפ ס יבכמ , :סייװ ערדנַא ןופ עיצקַאדער רעד
 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,גיטסול רָאדנַא ןופ עיצקַאדער

 וועי; ךוברָאי רעד ןרעוװ ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאד רעדנוזַאב
 טָאה ןזיולב עשינכעט ענייז ץָארט סָאװ ,ץַאשרעװ ,"ךַאנַאמלַא יקסיער
 םוצ ןלַאירעטַאמ עקיטכיו טכעלטנפערַאפ דנעב ףניפ ענייז ןיא רע
 .עיװַאלסָאגוי ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג יד ןשרָאפ

 -סקלָאפ ןשידיי ןיא עסערּפ יד טלקיװטנַא ךיז טָאה שרעדנַא
 וּורּפ רעטשרע רעד .עינסָאב ןופ טָאטשטּפױה יד ,ָאװעיַארַאס ,רעטנעצ
 טימ ןרָאװעג טכַאמעג ָאד זיא טַאלבנכָאװ שיטסינויצ ַא ןבעגוצסױרַא
 רעדייא רעבָא ."דנַאברַאפ ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי, ןופ וויטַאיציניא רעד
 ןעמוקעגרָאפ ָאװעיַארַאס ןיא ןענעז ןרָאװעג טכַאמעג זיא וװורּפ רעד טָא
 ַא טליפעגּפָא ךָאנ ךיז ןבָאה ןעגנוקריווסיוא ערעייז סָאװ ,ןשינעעשעג
 יד ןופ ןעמוקקירוצ ןביוהעגנָא ןבָאה 1918 ןיא ןעװ .טייצ ערעגנעל
 ןופ םירבח עטלַא ןעוועג ייז ןשיוװצ ןענעז ,רענלעז עטײרפַאב ןטנָארפ
 עשיװַאלסָאגוי יד ןופ ןטנעדוטס עשידיי ןופ דנַאברַאפ ַא ,"ארויג-רב;
 ןטלַאטשנַא-סגנודליב ערעכעה יד ןיא טרידוטש ןבָאה עכלעוו ,רעדנעל

 בוטנבא ריקי

 ןשידיי םעד ןענופעג ייז ןבָאה ָאװעיַארַאס ןייק קידנעמוקקירוצ .ןיוו ןיא
 טַאטלוזער ַא ןעוװעג זיא סיר רעד .טזיורבעגפיוא ןוא ןטלָאּפשעצ בושי
 םודנַארָאמעמ ַא טגנַאלרעד טָאה םידרפס עּפורג ַא .הריסמ רעשלַאפ ַא ןופ
 יד טריצנונעד ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא ,ָאװעיארַאס ןופ לשומ ןשיברעס םעד
 -ַאּפוקָא ןשיכיירטסע ןטימ טעברַאעגנעמַאזוצ ןבָאה יז זַא ,ןדיי עשיזנכשא
 עשיזנכשַא יד ןענעז ,םודנַארָאמעמ ןופ הנעט רעד טיול .םישזער-עיצ
 ןעמוקעג ןטכענרעייא-ןטכענ טשרע ןענעז סָאװ ,"רעגערט-עקזילַאװ;
 ןוא טנַאּפוקָא ןשיכיירטסע ןופ טנעה יד ןיא גייצקרעוו ַא ןעוועג ,רעהַא
 רעייז בילוצ .יורטוצ ןייז ןברָאװרעד ךיוא ךיז ייז ןבָאה עכלעזַא סלַא
 עכעלטפַאשלעזעג ןעמוקַאב םייב טריגעליווירּפ יײז ןעמ טָאה טסניד
 ןיא .סעלַארטנעצ ערעדנַא ןופ ןוא רעטילימ ןופ ןעגנולעטשַאב ,ןטמַא
 ןבילברַאפ עיצַאּפוקָא רעד ןופ טייצ עצנַאג יד זיא ייז טימ ךיילגרַאפ
 -וצסיוא ידכ ,רעבירעד .רעקיטרעוורעדנימ ַא םידרפס יד ןופ בצמ רעד
 טכער יד ןריסנַאלַאב וצ ןוא גנולּפירקרַאפ עשירָאטסיה יד טָא ןרעסעב
 רעגָאלקנָא יד ןבָאה ,(םידרפס :ןעייל) .ןדיי עטלצרָאװעגניײא יד ןופ
 עקיטיונ-טשינ יד ןביירטרַאפ ףרַאד ןעמ זַא ,הנקסמ יד ןגױצעגסױרַא
 .הליהק רעייז ןרידיווקיל ןוא םיזנכשא

 רעד טָא ןיא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה רָאטַאנרעבוג רעד זַא ,רָאלק
 יד ןגעק ןגָארטעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ןלעפַאב-שוריג יד .הריסמ
 רעפרַאש ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז ןבָאה ,עינסָאב ןיא ןדיי עשיזנכשא
 ןופ ןלײט עלַא ןיא ןדיי יד דצמ ןטסעטָארּפ עשימרוטש ןוא עיצקַאער
 טריפעגכרוד טינ תמא ןַא סָאװ זיא שוריג רעד .הנידמ רעינ רעד
 -סקלָאפ רעד ןופ תודוסי יד ףיוא טַאטנעטַא רעד טָא רעבָא ,ןרָאװעג
 ןיא תודע עשידיי יד ןשיװצ סיר ןפיט ַא וצ ןעוועג םרוג טָאה תודחא
 .עיגסָאב

 רָאי ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רעפסָאמטַא רענטומ רעד טָא ןיא
 ַאקסוָאדישז, גנוטייצנכָאװ עשיטסינויצ עטשרע יד ָאװעיַארַאס ןיא 8
 ,םעה תודחַא וצ ןפורעג יז טָאה רעמונ ןטשרע ריא ןיא ."טסעיווס

 יד ךיז םורַא טרירטנעצנָאק טָאה ,ןרָאװעג טלסירטעצ זיא סָאװ
 רַאפ ןעװעג ןענעז עכלעוו ,םידרפס ןוא םיזנכשא ,רוד ןופ םיליכשמ
 טשינ ןוא רעקימעדַאקַא .םעה תמוקת ןופ עעדיא רעשיטסינויצ רעד
 -קַאדער עטשרע עריא .תובהלתה טימ ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה עטרימָאלּפיד
 טעטלוקַאפ ןופ טנעירוטיבַא ,(סיטלַא) ץרטלַא קחצי ןעוועג ןענעז ןרָאט
 ןיא טעברַא-טַארָאטקָאד ןייז טקידנערַאפ טָאה רעכלעוו ,עיפָאסָאליפ רַאפ
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 1941 ןיב עיװַאלסָאגוי ןיא ןעגנוטייצ עשידיי יד

 רעטעּפש םישדח עכעלטע טָאה רעבָא ,טעטיסרעווינוא רענילרעב
 עיצקַאדער-סגנוטייצ רעד ןיא .יול לאכימ ןוא ,עקירעמא ןייק טרירגימע
 םיריױטקָאד יד ,ףורג רַאקסָא רעינישזניא רעד וויטקַא ןעוועג ןענעז
 ,ואנב םהרבא ןוא (טכַאמ רעד יפלכ ךעלטרָאװטנַארַאפ) רעוַאב ָאגישז
 ,(הרומ) ָארטסַאמ בקעי ,יױל ץירָאמ ר"ד רעקירָאטסיה ןוא בר רעד
 .ערעדנַא ןוא (הלד) יול דוד ,ָאניטנעלָאט רעטכיר רעד ,היפסומ ריאמ
 ןטסינָאיצַאלָאזיא עשידרפס יד ןופ רעגַאל ןיא םזינויצ ןופ רענגעק יד
 השמ שזדַאח ."טסעיווס, גנוטייצ יד ןייז וצ לישכמ ןעוועג חילצמ ןבָאה
 טרינימָאנ זיא ,םידרפס יד ןשיװצ עטסמערטסקע יד ןופ רענייא ,ןונד
 -סינויצ ןופ עיצַאדיװקיל יד ןרילָארטנָאק וצ טכַאמ רעד ךרוד ןרָאװעג
 ףיוא רעבָא ,ןרָאװעג ןטָאברַאפ תמא ןַא סָאװ זיא גנוטייצ יד .ןַאגרָא ןשיט
 ַאנדָארַאנ ַאקסווָאדישז, ןעמָאנ ןטרעדנעעג ַא טימ ןעמוקעג זיא ץַאלּפ ריא
 .גנוטייצנכָאװ רעקידרעירפ רעד ןופ עבַאגסיױא עטיינַאב ַא ,"טסעיווס
 .טרעדנעעג טינ ןבילבעג זיא עיצקַאדער רעד ןופ לעטשנעמַאזוצ רעד

 זיא ,"טָאװישז יקסיערוװעי, גנוטייצנכָאװ עקידנרירוקנָאק יד
 ןענעז סָאװ ,עלַאוטקעלעטניא עשידרפס יד ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג
 טנרעלעג טָאה יז ןופ לייט ַא .ןויכ הטיו גיהנמ רעייז ךָאנ ןעגנַאגעג
 יז ןוא ןיו ןופ טעטיסרעווינוא ןיא הפוקת רעשיכיירטסע רעד ןיא
 :ו"ַאצנַארעּפסע; דנַאברַאפ-ןטנעדוטס ןיא םירבח ןעוועג טרָאד ןענעז
 -וועיא ןופ ןשטנעמ יד ןבָאה ?ךוסכסדָאװעיַארַאס, ןופ הפוקת רעד ןיא
 רעד ןגעק םישעמ עשירעבָארגרעטנוא יד טקעדעג ?טָאװישז יקסיער
 ןטסיױװיטקַא יד ןשיװצ ,רעמכָאנ .םיזנכשא ןוא םידרפס ןשיוװצ תודחא
 ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה גנוטייצנכָאװ רעשיטסינָאיצַאלָאזיא רעד ןופ
 ןופ ןרָאטקַאדער יד ."השרפדָאװעיַארַאס, רעד ןופ ןרָאטאיציניא יד
 .ןקוילופ וצרב ןוא וטניפ ןימינב ,יול רזעילא ןעוועג ןענעז "טָאװישז;
 טליײטעגסיוא ךיז ןבָאה גנוטייצ רעד טָא ןיא רעטעברַאטימ יד ןשיווצ
 ןיא ?ַארטָאמס .ַאקסווָאדישז; ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג ,וטניפ לאומש
 .א .א ךורב ימלק ,סאיטא לובמוז ,ץרטלא םהרבא ,בערגַאז

 ךָאנ .םוהת ַא ןפַאשעג ךיז טָאה תונחמ עטגירקעצ יד ןשיװצ
 ךיז רעטימעג יד ןבָאה םיחא-תאנש ןוא גנונַאּפש ןופ ןרָאי
 -יא ךיז ןבָאה רענגעק עקיטכענ יד .ןליטשוצנייא ןבױהעגנָא
 ןופ סעיצַאקילבוּפ עקילָאמניא ןענישרעד ןענעז סע .ןטעבעגרעב
 ַא ןוא ןומימ-ןב השמ ןגעוו ןעייסע גנולמַאז ַא :יװ ,טרעוװ ןסיורג א
 ןענעז ןטכענ ןופ רענגעק .1933 ,"ַארָאּפטָאּפ ַאיצנעלָאװענעב, ךוברָאי
 רעייטשרָאפ טקישעג טָאה ןויכ ןופ עּפורג יד .שיט ןייא ייב ןסעזעג רעדיוו
 ,"טָאװישז יקסיערוועי , .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעקיטרָא רעד וצ
 -עגּפָא זיא ,םזידרפס ןשיטסינָאיצַאלָאזיא ןעמערטסקע ןופ ןַאגרָא רעד
 ,"סַאלג יקסיערוועיא ןענישרעד זיא ץַאלּפ ןייז ףיוא .ןרָאװעג טלעטש
 -ַאזוצ טיירג ןוא קיסעמ .,גנוברַאפַאב רעשיטסינויצ ַא טימ טַאלבנכָאװ ַא
 -ָאװעיַארַאס יד ןופ קילגמוא םוצ .לארשי ללכ ןטימ ןטעברַאוצנעמ
 רעטייוצ רעד ברע .גנַאל טרעיודשג טינ עילידיא יד טָא טָאה ןשטנעמ

 יױא ןדיי יד ןופ בצמ רעד ןרָאװעג טרעגרערַאפ זיא המחלמ-טלעוו
 דיײשרעטנוא ןייק טכַאמעג טינ ןבָאה לארשי-יררוצ יד .עינסָאב ןיא
 ."רעגערט-עקזילַאװא יד ןשיװצ ןוא ןדיי ענעסעזעגניײא-טלַא יד ןשיװצ
 עשידיי-יטנַא ןָאטעג טָאש ַא ךיז ןבָאה ךייר ןטירד ןופ קורד ןרעטנוא
 ערעייז ןוא סנגעמרַאפ ערעייז ןדיי יב ןביורוצ סָאד .ןעגנונעדרָארַאפ
 -קירעיורט ןטיול ָאװעיַארַאס ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סעיסעּפָארּפ
 עקסעטַאדלָאס עשיטסירעלטיה יד רעדייא ךָאנ .טּפעצער ןשיצַאנ ןטמירַאב
 עשיטסינויצ יד ןרָאװעג ןטָאברַאפ ןענעז ,עיװַאלסָאגוי ןיא ןירַא זיא
 םינמיס עלַא ןרָאװעג טלעטשעגּפָא ןענעז 1941 לירּפַא ןיא .ןעגנוטייצ
 .ָאועיַארַאס ןצלָאטש ןיא ןבעל שידיי ןעיירפ ַא ןופ

 קילג באז

 רעד ןופ רַאטקַאדער רעטצעל רעד
 "ווָאדישז , טפירשנכָאװ

 ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקַאפ ייווצ ןכיירטשרעטנוא ןעמ ףרַאד לכה-ךס ןיא
 .עיװַאלסָאגוי ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןעזסיוא םעד טקיטלַאטשעג
 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןשיוװצ לעלַארַאּפ רעלופ רעד -- םרוג ןייא
 טזָאל ייז ןשיװצ גנודניברַאפ יד .תולג ןיא עטכישעג רעד ןוא עסערּפ
 ןריולרַאפ זיא -- תולג רעד ןכָארבעגנייא ךיז טָאה .ןלײטּפָא טינ ךיז
 .עסערּפ ןייז ןעגנַאגעג

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא טרעּפרעקרַאפ זיא רָאטקַאפ רעטייווצ רעד
 טייהיירפ רעד ךרוד טנידַאב זיא עכלעוו ,עסערּפ רעד טָא ןופ תוחילש
 ףיוא גנונעפָאה ריא ןעגנַאגעגרעטנוא זיא האוש רעד טימ .טרָאװ ןופ
 -עג ןוא טבעלעגפיוא טָאה יז ּוװ ,רעטרע יד ןיא גנובעלפיוארעדיוו
 .טריסַאּפ טינ טָאֵה סנ ַאזַא .טצָארּפש
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 ןירעּפלַא ןרהא

 1789 רָאי ןיא עיצולַאװער רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד תעב ךָאנ
 שידיי ןיא גנוטייצ ַא ןענישרעד ךיירקנַארפ ןיא זיא

 ךיירקנַארפ ןיא גנוטייצ עשידיי עסיורג עטשרע יד ."גנוטייצ,, ג"א
 .ןַאקצַאי .י .ש ךרוד טעדנירגעג ,יטנייה רעזירַאּפ, ןעוועג זיא

 ,"גָאט רעד, ןענישרעד ךיוא ןענעז טייצ עצרוק א
 ,ײטאלבנעגרַאמ רעזירַאּפ, ןוא יקצולירּפ חנ ןופ טעדנירגעג

 .רואינש ןמלז ךרוד ןבעגעגסורַא

 דלַאב ָאד לעװ ךיא סַאװ ,עטכישעג עקיזַאד יד רימ טָאה טלייצרעד
 סעומש ַא ןיא ,טסינויצ ַא דיי ַא ,זירַאּפ ןיא דידי ַא רעניימ ,ןבעגרעביא
 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ גנַאל ,טייצ רעקיור ַא ןיא החמש ַא יב

 טימ ךָאנ זירַאּפ ןיא גיהנמ רעשיטסינויצ ַא ןעוועג זיא דניירפ ןיימ
 ,ןייארַאפ רעשיטסינויצ רעד .גירק-טלעוו ןטשרע ןרפ ,רעירפ ןרָאי ליּכ
 ןבעגעגסױרַא טָאה ,טנעדיזערּפ רעד ןעוועג ןַאד זיא רע ןכלעוו ןופ
 -טייצ יד .טַאטשטּפױה רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא לַאנרושז-שדוח ןשידיי ַא
 ןַאעל ּוװ ,יירעקורד רעבלעז רעד ןיא ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא טפירש
 ןבעגעגסױרַא טַאה ,זירַאּפ ןיא טנַארגימע רעשיטילַאּפ ַא ןַאד ,יקצַארט
 ןופ ןטימ ןיא זיא רעריפ רערענַאיצולָאװער רעד .עיצַאקילבוּפ ַא ענייז
 טפירשטייצ ןייז ןריגערַאק ןוא ןטייז יד "ןלעטש , םייב ,טעברַא רעד
 -עג םיא ןוא גיהנמ ןשיטסינויצ םוצ ןעמוקעגוצ ,יירעקורד רעד ןיא
 ןוא "? ַאד ריא טקורד סַאװ,, :סעװַאקישט ףיוא ױזַא םתס יאדוװַא ,טגערפ
 טדערעג ןַאד יקצַארט ןַאעל טָאה ,ןעגנילק טינ טציא לַאז סָאד ענדַאמ יו
 יד טריגַאדער ךיוא טַאה רעכלעוו ,טסינויצ רעד ,דניירפ ןיימ .שידיי
 :טרעפטנעעג טַאה ,ןייארַאפ ןייז ןופ עבַאגסוא

 עקַאט זיא ױזַא) 'דיי רעד, טסייה סַאװ ,לַאנרושז ַא ַאד ןקורד רימ,
 .(טפירש-שדוח רעד ןופ ןעמַאנ רעד ןעוועג

 ענייז ןופ ענייא ןפרַאװעגנײרַא יקצָארט טָאה -- "?ןעד סַאװ,
 טקירד דיי ַא, -- טנַאקַאב ןעוועג זיא רע עכלעוו טימ ,רעטרעוו עקיסייב

 "יי ןדיי ַא
 ,םימעט ךס ַא רעביא שיטסירעטקַארַאכ זיא עטכישעג עקיזַאד יד

 ךיירקנַארפ זיא עסערּפ עשידיי יד

 ןירעּפלַא ןרהא

 גנוטייצגַאט רעד ןופ רָאטקַאדער
 "טנייה רעזירַאּפ ,

 .ןיקצַארט ןופ טעטילַאטנעמ רעד רַאפ ןוא רוטַאנ רעד רַאפ זיולב טינ ןוא
 -ַאירעּפ יד ןופ ןטפַאשנגײא-טּפױה יד ןופ ענייא ךיוא טרירטסוליא יז
 טרפב עקַאט רשפא ןוא ,ללכב זירַאּפ ןיא סעבַאגסיוא-סגנוטייצ עשיד
 -יוצנַארפ רעד ןיא ןענישרעד ןענייז סַאװ ,ןטפירשטייצ עשידִיי יד ןופ
 ןבעגעגסיורַא ןבַאה עכלעוו ,יד ךיא ןיימ םעד טימ .טַאטשטּפױה רעשיז
 -יוצנַארפ רעד ןיא סעיצַאקילבוּפ עשידַאירעּפ עשידיי טריטקַאדער ןוא
 יד ןופ ןעמענ יד יײז ןשיװצ ןעניפעג טעװ ריא .טַאטשטּפױה רעשיז
 עטסנעעזעגנַא יד ןופ ייס ןוא רעלעטשטפירש עשידיי עטסטנענימַארּפ
 .ןטייקכעלנעזרעּפ עשיטילַאּפ עשידיי

 ;ןרַאהנײא דוד ןוא רואינש ןמלז ;ןעזייר םהרבַא ןוא שַא םולש
 והילא ןוא ןיקיורפע לארשי ;יקצולירּפ חנ ןוא ןַאקצַאי בקעי לאומש
 ןרירוגיפ --- יקסוװַאשרַאוװ רזוע ןוא שיקרַאמ ץרּפ ךיוא ; רעווָאקירעשט

 ןוא ןעגנוטייצ עשידיי ןבעגסױרַא ןופ עטכישעג רעד ןיא טנענימָארּפ



 ךיירקנַארפ ןיא עסערפ עשידיי יז

 ;יקסניטַאבַאשז באז ןוא םולברַאי קרַאמ ןוא .זירַאּפ ןיא ןלַאנרושז
 ; ןַאמרעה םוחנ ןוא םיובנירג קחצי ;ןַאמטכעש ףסוי ןוא ןַאמסַארג ריאמ
 -עיווַאס רעקידרעטעּפש רעד ןוא טרַאּפַאּפַאר לרַאש טסינומַאק רעד
 ןיא ,עלַא ןענייז --- יקסווָאזַאל .א רעטסינימ-ןרעסיוא-עציוו רעשיט
 -רַאפ ןעוועג ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד וצ זיב ןטייצ ענעדישרַאפ
 רעד ןיא סעבַאגסױא עשידָאירעּפ עשידיי ןופ ןעניישרעד ןטימ ןדנוב
 עטמירַאב, ןופ עסערּפ ַא ןעװעג זיא סע .טָאטש-טּפױה רעשיזיוצנַארפ
 ןופ ןטלַאּפש יד ןופ טדערענּפַארַא בור-יּפ-לע ןבָאה עכלעוו ,"ןעמענ
 -ַאּפ ןיא םלוע-רענעייל ןשידיי םעד וצ זיולב טינ ןטפירשטייצ ערעייז
 .ךיירקנַארפ ןופ ןצענערג יד רעביא טייוו ךיוא רַאנ ,זיר

 ןופ עטכישעג רעד ןיא עשיטסירעטקַאלַאכ-טּפיױה סָאד זיא סַאד
 -טייצ יד ךיוא ,ןענייז רַאפרעד ןוא .ךיירקנַארפ ןיא עסערּפ רעשידִיי רעד
 -סיצילבוּפ ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג ,לייט ןטסערג רעייז ןיא ,ןטפירש
 -ַאּפ רענדַאמ רעד ןעוועג דימת זיא סע .ָאוװינ ןשירַארעטיל ןוא ןשיט
 ןופ ךשמ ןיא ןענישרעד ןענייז ןטפירשטייצ עשידיי יד סַאװ ,סקַאדַאר
 סָאװ ,ןבעל שידיי ַא ייב ןוא הביבס רעשידיי ַא ןיא רעִירפ ןרָאי ךס ַא
 טַאה ןוא ,טריזינַאגרַא ןוא טריזיליבַאטס ןעוועג טינ טייצ עגנַאל ַא זיא
 -ַאכ-טיזנַארט ַא ןצנַאג ןיא ןגַארטעג תופוקת יד ןופ עטסרעמ יד ןיא
 טָאה הינסכא רעשירַאזיװַארּפ בױהנַא ןיא רעד טַא ןופ רעבָא .רעטקַאר
 טַאהעג ,זירַאּפ ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סַאװ ,טרַאװ עשידיי סָאד
 טַאה עכלעוו ,טלעוו רעשידיי רערַאג רעד רעביא גנַאלקּפַא ןקרַאטש ַא
 טסנרע ןוא סערעטניא ןרעדנוזַאב-קידריווקרעמ ַא טימ ןגױצַאב ךיוא ךיז
 .ךיירקנַארפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד וצ

 עקילעפוצ בײהנַא ןיא יד טַא ,שזַאטס ןקידובכב ַא טַאהעג טַאה יז ןוא
 -קנַארפ ןיא עסערּפ עשידיי ענעבעגעגסורַא שיטַאַאכ לסיב שּפיה ַא ןוא
 ןענישרעד ןענייז סָאװ ,ןטפירשטייצ עשידיי ןופ רעטלע ןוא דעמ -- ךייר
 רעד רעביא םיבושי עשידיי עוַיטקַא רעמ ךס ַא ןוא ערעסערג ליפ ןיא
 .טלעוו

 -קנַארפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא סוחי רעד
 ןיא טפירשטייצ יד זיא -- ללכב עּפַאריײא ןיא ךיוא רשפא ןוא -- ךייר
 ןופ עכַאּפע רעד ןיא ,ץעמ ןיא ןרַאװעג ןבעגעגסורַא זיא סַאװ ,שידלי
 "גנוטייצ , יד .1789 רַאי ןיא ,עיצולַאװער רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד
 ןוא ןשינעבעגוצ ןַא ,טגנילק סָאד יװ ,טושּפ ױזַא -- ןסייהעג יז טָאה
 םהרבא רעקורד םעד ךרוד ןרַאװעג ןבעגעגסױרַא זיא יז ."ךעלרעטילפ,
 -ַאנ ןט5 םעד ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע רעד .ץעמ ןיא ,ךילשטעג
 לירּפַא זיב רעלוגער ןעגנַאגעגסױרַא זיא "גנוטייצ,, יד .1789 רעבמעוו
 -נַארּפ רעסיורג רעד ןופ ןרָאי עשימרוטש יד ןיא טניימ סָאװ -- 0
 עשירַאטסיה יד טלגיּפשעגּפַא ךיוא טָאה יז ןוא ,עיצולַאװער רעשיזיוצ
 -ייטש ןוויטימירּפ ַא ףיוא ,גנוצַאשּפָא רעד טימ םענייא ןיא ,ןשינעעשעג
 ןַאד זיא סָאװ ,עיצַאּפיצנַאמע רעשידיי רעד ןופ םעלבַארּפ םעד ןופ ,רעג
 .טעטילַאוטקַא רעטסקרַאטש רעד טימ ךיירקנַארפ ןיא ןעמּוװשעגפורַא
 רעד ןיא ןרָאװעג ןטיהעגּפָא ןענייז "גנוטייצ,, רעד ןופ ןרַאלּפמעזקע
 רעד .זירַאּפ ןיא --- "לַאנַאיסַאנ קעטָאילביב , קעטַאילביב רעלַאנַאלצַאנ

 בקעי ר"ד רעקירַאטסיה רעשידיי רעלופטסנידרַאפ ןוא רעטנענימַארּפ
 רעקידריווקרעמ רעקיזָאד רעד וצ סערעטניא ןזיװעגסױרַא טָאה יקצַאש
 -קנַארפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןירעגנעגרָאפ יד -- טפירשטייצ
 עכעלטנירג ַא ץעמ ןופ "גנוטייצ , רעד טעמדיוועג טָאה רע ןוא --- ךייר
 עטשרע יד, : (1931 רעבמעטּפעס) רעטעלב'ַאוויי יד ןיא טעברַא-גנושרַאפ
 ."עיצולָאװער רעד ןופ טייצ רעד ןיא ךיירקנַארפ ןיא גנוטייצ עשידיי

 ןטלַאהעג טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיו רעשידיי רעד טַאה ,בגא
 ןעניישרעד םעד ןופ עטַאד עשירָאטסיה יד ןרעַאב ןוא ןענַאמרעד םייב
 עשידיי ןופ עיצקעס יד טָאה 1939 בױהנַא .ץעמ ןיא "גנוטייצ,, רעד ןופ
 ר"ד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,זירַאּפ ןיא שוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיוװ
 -עלדימרעדמוא ןוא רעטנעטעּפמַאק רעד ייב ןוא רעװַאקירעשט והילא
 ,יקסווַאקייש .ז רעקירַאטסיה ןגנוי רַאג טלַאמעד םעד ןופ טעברַאטימ יועכ
 -סיױרַא ןופ ייליבוי ןקירעי-קיצפופ-טרעדנוה םעד ןרעייפ וצ טיירגעג ךיז
 ייליבוי םעד דובכל .ךיירקנַארפ ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד ןבעג
 רעד ןופ גנולעטשסיוא עסיורג ַא ןענעדרַאוצניײא ןרַאװעג טנַאלּפעג זיא
 טַאהעג ןיוש טַאה יקסווַאקייש .ז ןוא ,ךיירקנַארפ ןיא עסערּפ רעשידיי
 רעד ןופ ךורבסיוא רעד .ןלַאירעטַאמ יד ןופ לייט ןסיורג רַאג ַא טלמַאזעג
 -ייש .ז .ןַאלּפ ןקיזַאד םעד טכַאמעג טינ-וצ טַאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ
 רַאּפ ןלַאירעטַאמ יד ןופ עטסרעמ יד טעװעטַארעגסױרַא טַאה יקסווָאק
 ןשידיי םוצ טכַארבעג ַײז טַאה ןוא גנולעטשסיוא רעטנַאלּפעג קעד
 .קרַאי-וינ ןיא טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיוװ

 -ילשרעד וצ טרעהעגפיוא טַאה ץעמ ןיא "גנוטייצ , יד יו ,םעד ךַאנ
 ןזיװַאב ךיז טָאה סע זיב ,רַאי קיצעביז ןוא ףניפ ןפַאלעגּפַא ןענייז ,ןענ
 -סױרַא זיא יז .טפירשטייצ עשידִיי עשידַאירעּפ עיינ ַא ךיירקנַארפ ןיא
 ןעמַאנ םעד ןגַארטעג טַאה ןוא ,סַאזלע ,ןעזיוהלימ ןיא ןרַאװעג ןבעגעג
 לוק לוקה, :שיערבעה ןיא טפירשוצ רעד טימ "עממיטש סלעארזיא,
 סעשטייד-שידיי ַא, סלַא ןבעגעגנַא ךיז טָאה טפירשטייצ יד ."בקעי
 ןהעצריפ עללַא טניישרע ,ןעגנירהטַאל ןוא סַאזלע ריפ טַאלבסקלַאפ
 טַאה ןוא 1865 רַאי ןיא ןענישרעד זיא "עממיטש סלעארזיא ,, ."עגַאט
 -ייש .ז רעקירַאטסיה רעטנַאמרעד ןיוש רעד יװ .ןטלַאהעגנַא טינ גנַאל
 סלעארזיא , ןופ ןַײגרעטנוא ןטימ זיא ,קיטכיר טקרעמַאב יקסווַאק
 רעטקורדעג ַא ןופ רוּפש רעטצעל רעד ןדניוושרַאפ רשפא יעממיטש
 .טקעלַאיד ןשידיי רעסַאזלע ןשיפיצעּפס םעד ףיוא עבַאגסיוא

 ןביױהעגנַא טָאה סע זיב ,טייצ ערעגנעל ַא ןפָאלרַאפ זיא רעדיוו
 ךיוא .שידיי ןיא עבַאגסיוא עשידַאירעּפ ַא ךיירקנַארפ ןיא ןעניישרעד
 -יז עכלעוו ,ןדיי עשיעּפָארײא-חרזמ ןופ גנורעדנַאװנײא עטסערג יד
 -רָאי ןקירָאפ ןופ ןרַאי רעקיצכַא עטשרע יד ןיא זירַאּפ ןייק ןעמוקעג ןענ
 ןשירַאצ ןיא עילַאװכ-ןעמַארגַאּפ רעד ןופ טַאטלוװער סלַא ,טרעדנוה
 ןיא טפירשטייצ ַא ןבעגסױרַא סָאד טלייאעגוצ טינ טָאה ,דנַאלסור
 -רַאפ ןעוועג ןַאד ןיוש זיא עסערּפ עשידיי-שיזיוצנַארפ יד םגה ,שידיי
 -ציא ןופ בױהנַא םייב ,רעטעּפש ךיוא .טלקיװטנַא טוג קיסעמשינטלעה
 ןדיי עשיעּפָארײא-חרזמ עטרעדנַאוװעגניײא יד ןבָאה ,טרעדנוהרָאי ןקיט

 עכלעוו ,ןעגנוטייצ עשידיי טנעיילעג ץניװַארּפ רעד ןיא ןוא זירַאּפ ןיא
 .עשרַאוװו ןיא רקיעב ,דנַאלסיוא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז

 (ת
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 הפוקת רענעי ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןטפירשטייצ עשידיי עטשרע יד
 ןלַאנרושז עשירַארעטיל ןעוועג ןענייז ,זירַאּפ ןיא ןײגסױרַא ןבױהעגנַא
 ןבָאה 1914 זיב 1911 ןופ .סעבַאגסיוא עלַאקידניס ןוא עשַיײטרַאּפ רעדַא
 ןַא ןבעגעגסױרַא זירַאּפ ןיא ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ עשידיי יד
 ביײהנַא ןיא זיא סָאװ ,"רעטיײברַא רעשידיא רעד , שידיי ןיא ןַאגרָא
 רעשיטעיווָאס רעקידרעטעּפש ,יקסווָאזַאל .א ךרוד ןרָאװעג טריטקַאדער
 ןעזייר םהרבא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא .רעטסינימ-ןרעסיוא-ספליהעג
 עשירַארעטיל יד זירַאּפ ןיא ןענישרעד 1912--1914 ןרָאי יד ןיא זיא
 "ןויצ תרטע , ןייארַאפ רעשיטסינויצ רעד ."לַאנרושז רעיינ,, טפירשטייצ
 ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב 1912 לירּפַא ןופ טַאה זירַאּפ ןיא
 ןביוא זיא סָאװ ,"דיא רעד, לַאנרושז-שדוח םעד ןבעגעגסיורַא 4
 ןעוועג זיא לַאנרושז םעד ןופ ןעמַאנ רעלופ רעד .ןרָאװעג טנַאמרעד ןיוש
 ןענישרעד ךיוא לַאנרושז םעד וצ ןענייז לָאמ ייווצ .?זירַאּפ ןיא דיא רעד;
 ."זירפב ידוהיה , ןעמַאנ ןרעטנוא סעגַאלײב עשייערבעה

 ןרענַאיּפ יד וצ ןענעכעררַאפ ןטסינויצ יד ןעמ ףרַאד ןיז םעד ןיא
 תרטע , טימ קיטייצכיילג .ךיירקנַארפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ
 "ןויצ תדיתע,, זירַאּפ ןיא ןייארַאפ רעשיטסינויצ רעטייווצ ַא טָאה "ןויצ
 רעטעּפש ."טַאלב עשידיא סָאד,, טפירשטייצ ענעגייא ןַא ןבעגעגסױרַא
 ןטלַאהעגנָא ןוא טקינייארַאפ ךיז סעבַאגסיוא עשיטסינויצ ייווצ יד ןבָאה
 טריפעג רעירפ ןבָאה סעבַאגסיוא עדייב ."זירַאּפ ןיא דיא רעד , ןעמַאנ םעד
 .םזינויצ ןופ ןעמעלבַארּפ עשיגַאלַאעדיא ןגעוו קימעלַאּפ ַא ךיז ןשיווצ
 -קַארּפ ,, םעד טקידיײיטרַאפ טַאה "ןויצ תדיתע,, ןופ "טַאלב עשידיא סָאד ,
 -עג ןכילגעגסיוא תועד יקוליח יד ןענעז טייצ רעד טימ .םזינויצ ?ןשיט

 ןטפירשטייצ עדייב .גנוקינייארַאפ רעד וצ ןעמוקעג זיא סע ןוא ,ןרָאװ
 עכלעוו ,גנוגעווַאב עשיטסינויצ עטפַאהבעל יד טלגיּפשעגּפָא ןבַאה
 -עגנייא יד רעכלעוו ןיא ןוא ,זירַאּפ ןיא טריטסיזקע טלַאמעד ןיוש טַאה
 רעטסוװיטקַא רעד ןעוועג ןענייז ןדיי עשיעּפַארײא-חרזמ עטרעדנַאװ
 ףדיי עשיזיוצנַארּפ ענעריובעגניא סעּפורג יד ןבעל ,טנעמעלע
 טלַאמעד ,יודרַאנ סקַאמ ר"ד ןופ ןרָאװעג טסולפנייאַאב ןענייז עכלעוו
 .טַאטשטּפױה רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא בשות רעקידנעטש ַא

 ןיא ןרַאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןטפירשטייצ עשידיי עלַא יד
 רעבָא וענייז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב הפוקת רעד ןיא זירַאּפ
 סַאװ ,"רעטיײברַא רעשידיא רעד , .ןרָאװעג טײרּפשרַאפ קינייוו רעייז
 טַאהעג טָאה רע לייוו ,עיצַאלוקריצ עטסערג יד טכיירגרעד ןיוש טַאה
 ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ךיז זיא ,ןענייארַאפ עלענַאיסעּפַארּפ יד ןופ עציטש יד
 -סעיינ ַא ןבעגסױרַא ןופ ווּורּפ רעניילק ַא ,ןרַאלּפמעזקע טנזיוט ןיא
 -סיוא יד .1914 ןיא ןרַאװעג טכַאמעג זיא ,עכעלגעט ןייק טינ ,גנוטייצ
 רָאנ ןטלַאהעגנַא רעבָא טַאה ,"סעיינ עטצעל , ןעמַאנ ןרעטנוא ,עבַאג
 .ןרעמונ עכעלטע זיולב ןענישרעד ןענייז סע ןוא ,טייצ עצרוק ַא

 ןסירעגרעביא ןענייז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 ןיא עסערּפ עשידיי ַא ןעלקיװטנַא וצ ןווּורּפ עניילק יד ךיוא ןרַאװעג
 זיא טָאטשטּפױה רעשיזיוצנַארּפ רעד ןיא עגַאל ענײמעגלַא יד .זירַאּפ
 ינַאגרַא עשידיי .גנומענרעטנוא ַאזַא רַאפ קיטסניג ןעוועג טלַאמעד
 ןוא ןענַאגרָא ערעייז ןבעגעגסױרַא ןבָאה סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאז

 ןירעּפלַא ןרהא

 ןַאד ןענייז סָאװ ,ןטעטימַאק יד ךיוא .שיזיוצנַארפ ןיא ןעניטעלויב
 עשידיי רַאפ עיצקַא יד ןטיירגוצ רַאפ זירַאּפ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג
 -םולש רעד ייב לארשי-ץרא ןיא ןעגנורעדַאפ עשידיי יד רַאפ ןוא טכער
 -יוצנַארפ ןיא טעברַא-סגנורעלקפיוא רעייז טריפעג ןבָאה ,ץנערעפנַאק
 -נַארּפ רעד ןיא ןטפירשטייצ עשידָאירעּפ ןבעגעגסורַא ןבָאה ןוא שיז
 ,רעוט עשיטילַאּפ עשידיי עשִיעּפָארײא-חרזמ םגה .,ךַארּפש רעשיזיוצ
 -ַאגרַא יד ןיא ןטָארטרַאפ קרַאטש ןעוועג ןענייז ,ןטסינויצ בור יּפ-לע
 .טפַאשרעריפ רעייז ןיא ךיוא ,סעיצַאזינ

 רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא יד טַאה ןדָאב ןרעכיז ןוא ןרעסערג ַא
 ןעו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךַָאנ ןעמוקַאב זירַאּפ ןיא עסערּפ
 רעשידיי ןופ םַארטש-ןסַאמ ַא ןַאטעג גָארט ַא ךיז טַאה ךיירקנַארפ ןייק
 רעסיורג רעד טימ םענייא ןיא .עּפָאריײא-חרזמ ןופ גנורעדנַאװניײא
 -ייז ,רַאי ןקידרעטייוו ןדעי טימ טרעמרַאפ ךיז טַאה סָאװ ,עיצַארגימיא
 -טפירש ,רעוט-רוטלוק עשידיי עטנענימַארּפ זירַאּפ ןייק ןעמוקעגנַא ןענ
 -עג ןבָאה ןוא וויטקַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעריפ עשיטילָאּפ ,רעלעטש
 רעדנעל-ןיווו עקידרעַירפ ערעייז ןיא סעיציזַאּפ עקיטכיוו ןעמונרַאפ טַאה
 רעד ןיא ןעזנַא ןעמונעג ךיז טָאה סרעדנוזַאב רַאג .עּפָאריײא-חרזמ ןיא
 ןשיוצ ,ץנעגילעטניא עשידיי-שיסור יד זירַאּפ ןיא הביבס רעשידיי
 רעכיוה ַא טימ ןטסיצילבוּפ ןוא ןטסילַאנרושז ןעוועג ןענייז סע רעכלעוו
 טייז ןייא ןופ זַא ,זירַאּפ ןיא עגַאל ַא ןפַאשעג ךיז טָאה סע .עיצַאטוּפער
 רעכַײרלַאצ ַא טלמַאזעגפיונוצ ךיז גנורעדנַאוװניײא-ןסַאמ רעד ןופ טַאה
 ןענופעג ךיז טַאה טייז רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,םלוע-רענעייל רעשידיי
 -סגנוטייצ ,ןטַארעטיל -- ןשטנעמ-ןעּפ עשידיי ןופ זיירק רערעסערג ַא
 ןענייז עכלעוו ,ןעמענ עטנַאקַאב טימ ןוא שזַאטס ַא טימ -- רעביירש
 .ךיירקנַארפ ןיא עיצַארגימע רעד ףיוא זָאלסטעברַא יו טעמכ ןבילבעג
 ןטפירשטייצ עשידיי רעזירַאּפ רַאפ ןטייקכעלגעמ טנפעעג ךיז ןבָאה סע
 עכלעוו ,רעלעטשטפירש ןעוועג ןענייז סע ןוא ,םענרַאפ ןרעסערג ַא ןיא
 -ָארּפ ןַיז ןענָאק ךיוא ןוא ןקירדוצסיוא ךיז ּוװו ,ענובירט ַא טכוזעג ןבָאה
 .ויטקַא לענַאיסעפ

 ןטייקירעװש עלענַאיצַאזינַאגרַא ןעוועג ךַאנ ץלַא ןענייז סע רעבַא
 ןבַאה ןטייקירעוװש יד .זירַאּפ ןיא עסערּפ עשידיי עליבַאטס ַא ןפַאש רַאפ
 ךַאנ דלַאב ןרָא עטשרע יד ןיא ךיוא סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג רקיעב ךיז
 ןיא טעטיליבַאטס קיניײװ טליפעג ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 -סיוא טָאה סע .זירַאּפ ןיא בושי ןשידיי םענעסקַאוװעגפיוא קרַאטש םעד

 סנטסיימ ,רעטייוו ןרָאפ ןגעוו ןטכַארט ןוא ןעמוק ןשטנעמ יד זַא ,ןעזעג
 ,ייברַאפ זיא "רעביפ-עזייר , רעקיזָאד רעד ןעוו טשרע .עקירעמַא ןייק
 ,"סעזילַאװ ףיוא טציז ןעמ, זַא ,קורדנייא רעד ןעוועג טינ רעמ זיא סע ןוא
 טנָאקעג וויטַאיציניא טימ ןשטנעמ-סגנוטייצ ןוא רעוט-רוטלוק ןבָאה
 -ַאירעּפ עלַאמרַאנ ַא ןבעגסױרַא ןגעוו רענעלּפ ןריפוצכרוד ןטערטוצ
 .זירַאּפ ןיא טפירשטייצ עשידיי עשיד

 רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןענישרעד ןענייז 1925--.1923 ןרָאי יד ןיא
 ךַאנ ,סעבַאגסױא עשידיי עליבַאטס עטסנרע עטשרע יד טַאטשטּפױה
 ןוא ןעניטעלויב עכעלטע ןרַאװעג ןבעגעגסורַא ןענייז רעִירפ יװ םעד



 ךיירקנַארפ ןיא עסערּפ עשידיי יד

 -רַא עטשרע יד טָא .שידיי ןיא ןטפירש עשירַארעטיל ןופ ןווּורּפ ךיוא
 ןיוש ןבָאה סַאװ ,ןטפירשטייצ ןעוועג ןענייז סעיצַאקילבוּפ עטריזינַאג
 -געמ רעד רַאפ ,רענעייל יד טניווועגוצ ךיוא ןוא ,ןדָאב םעד טיירגעגוצ
 רעכלעוו ןיא ,זירַאּפ ןיא גנוטיײצגָאט עשידיי ַא ןבעגוצסיורַא טייקכעל
 .טייקידנעווטיונ ַא טליפעג ןיוש ךיז טָאה סע

 ןעוועג זיא סעבַאגסיוא עלַא יד ןופ עטסדילַאס ןוא עטסקיטכיוו יד
 בײהנַא ןיא ,1924 רַאי ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"רעטעלב רעזירַאפ,
 ןיא טַאלבנכָאװ םעד ןופ רַאטקַאדער רעטשרע רעד .טּפירשנכַאװ סלַא
 ןרַאטקַאדער עקידרעטעּפש יד ןופ ןעגנוִימַאב יד קנַאד ַא .סקַאל .י ןעוועג
 -עג ןענייז עכלעוו -- טרָאּפַאּפַאר דוד ןוא קנַארּפ .נ ,שטיוװַאבוקַאי .י
 -- זירַאּפ ןיא בושי ןשידיי ןשִיעּפָאריײא-חרזמ םייב רעלוּפַאּפ רעייז ןעוו
 יד .גנוטייצנַאט ַא ןיא ןרַאװעג טלדנַאװרַאפ "רעטעלב רעזירַאּפ , זיא
 טַאהעג ןבָאה "רעטעלב רעזירַאּפ , יד ןופ ןרַאטקַאדער ןוא רעבעגסױרַא
 -ַאּפ ןיא ןענַאטשטנַא זיא יז קנַאד ַא סָאװ ,טסנידרַאפ ןשירַאטסיה םעד
 -ַאיּפ עטשרע יד ןעוועג ןענייז יז .גנוטיײצגַאט עשידיי עטשרע יד זיר
 "רעטעלב רעזירַאּפ , .ךיירקנַארפ ןיא עסערּפגָאט רעשידיי רעד ןופ ןרענ
 ןלַאקָאל טימ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא ךיוא זיא גנוטיײצגָאט סלַא
 ןעוועג ןענייז טרָאּפַאּפַאר דוד ןוא שטיוװָאבוקַאי .י .םזיטָאירטַאּפ ןשידיי
 רעטשרע רעד ךָאנ זירַאּפ ןיא בושי-ןסַאמ ןשידיי ןופ רעיוב יד ןשיװצ
 -ַאנרושז ןשידיי ןופ רענָאיּפ ַא ןעוועג זיא קנַארפ .נ ןוא .המחלמ-טלעוו
 -סערָאק ענייז טימ ךיוא רע טַאה טייצ עגנַאל ַא .ךיירקנַארפ ןיא םזיל
 רעקרָאי-וינ ןיא) עקירעמַא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןצנעדנָאּפ
 רַאפ "טקעדטנַא, שממ (עשרַאװ ןיא) עּפָאריײא-חרזמ ןיא ןוא ("גָאט,
 .זירַאּפ ןיא בושי ןשידיי םענעסקַאוװעגסיױא-יינ םעד טלעוו רעשידיי רעד

 ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא "רעטעלב רעזירַאּפ, טַאה 1926 ןיא
 רעד רַאפ םזיטָאירטַאּפ רעלַאקָאל רעד .ןטייקירעװש עלעיצנַאניפ רעביא
 -עג טינ ןגעווטסעד ןופ זיא זירַאּפ ןיא גנוטיײצגַאט רעשידיי רעטשרע
 ןיא ייברעד .לעירעטַאמ ןטלַאהסיוא ןענָאק ךיז לָאז יז זַא ,גונעג ןעוו
 רעד ןופ רענַאיּפ רעד עשרַאװ ןופ טייצ רענעי ןיא ןעמוקעג זירַאּפ ןייק
 -טּפיוה ןוא רעבעגסורַא-טימ ,רעדנירג רעד ,ןליוּפ ןיא עסערּפ רעשידיי
 ןַא ןײלַא ,ןַאקצַאי בקעי לאומש ,"טנייה,, רעװעשרַאװ ןופ רַאטקַאדער
 טימ טסיצילבוּפ ןוא טסילַאנרושז ,שטנעמ-סגנוטייצ רעטנכייצעגסיוא
 .גנוווש ןוא םענרַאפ ןסיורג טימ ,וויטַאיציניא רעכייד ַא

 רעד ןרָאװעג ףייר זיא זירַאּפ ןיא זַא ,טליפרעד טָאה ןַאקצַאי
 םעד ףיוא ,גנוטייצגָאט רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ רעסיורג ַא רַאפ ןדָאב
 -סיוא ענייז טריזַאב טָאה רע ."טנייה,; רעװעשרַאװ ןופ טסעמרַאּפ
 .ןיא -- ןגעלפ גָאט ןדעי סָאװ ,טקַאפ ןטושּפ םעד ףיוא ןעגנונעכער

 רַאג,, ףיוא ןגוצ-ןַאב עלַאנַאיצַאנרעטניא יד ןופ ןײגּפַארַא -- ןרָאי ענעל

 ןופ ,ןלױּפ ןופ ןטנַארגימע עשידיי זירַאּפ ןיא (לַאזקַאװ-ןופצ) "רַאנ יד

 עיינ ַא ךיז ןעיובוצפיוא טכוזעג ןבָאה עכלעוו ,עינעמור ןופ ,עטיל

 .ךיירקנַארפ ןיא ץנעטסיזקע

 ףתוש ןייז טימ ןעמַאזוצ זירַאּפ ןייק ןעמוקעג זיא ןַאקצַאי

 ,ןייטשלעקניפ חנ ,"'טניה; רעװעשרַאו םעד ןבעגסױרַא ןיא

 רעד ןיא ןטפַאשטנַאק ןוא ןעגנודניברַאפ עטלַא טַאהעג טָאה רעכלעוו

 טרָאד טָאה רע ןעוו ,ןרָאי עקידרעירפ יד ןופ טָאטשטּפױה רעשיזיוצנַארפ
 טוג ןעוועג ךיוא ןענייז ,ןייטשלעקניפ ןוא ןַאקצַאי ,עדייב ,טניווװועג
 -שיסור ןוא רעוט עכעלטפַאשלעזעג עשידיי-שיסור יד ןשיװצ טנַאקַאב
 ןיא טלמַאזעגפיונוצ טַאהעג ןַאד ךיז טָאה עכלעוו ,ץנעגילעטניא רעשידיי
 -רַאפ-ןטַאר ןיא םישזער ןשיטסיװעשלָאב םעד ןופ קידנפיולטנַא ,זירַאּכ
 ןביוהעגנָא ךיג ןבָאה עכלעװ ,ןזיירק עשידיי-שיסור יד טָא .דנַאב
 -סיױרַא ןבָאה ,זירַאּפ ןיא בושי ןשידיי ןופ ןבעל ןיא וויטקַא ןייז
 -לַאנַאיצַאנ ַאזַא ןדנירג רַאפ סערעטניא ןעמערַאװ ןוא ןקרַאטש ַא ןזיוועג
 ןיײטשלעקניפ ןוא ןַאקצַאי עכלעוו ,גנוטייצגָאט עשיטסינויצ ,עשידיי
 יז סָאװ ,טעברַא רעשירַאטַאזינַאגרָא רעסיורג ַא ךַָאנ .טנַאלּפעג ןבָאה
 עשידיי עסיורג עיינ יד ןפַאש וצ ןעגנולעג ייז זיא ,טריפעגכרוד ןבָאה
 ןשירַארעטיל ןכױה ַא ףױא ןלעטשקעװַא יז ,זירַאּפ ןיא גנוטיײצגַאט
 .תודוסי עלעירעטַאמ עדילָאס ףיוא ןוא ָאווינ ןשיטסילַאנרושז ןוא

 ףוס ןענישרעד ןיא "?טנייה רעזירַאּפ, ןופ רעמונ רעטשרע רעד
 ןטימ ."טנייה,, רעװעשרַאװ ןופ טַאמרָאפ ןסיורג םעד ןיא ,1926 רַאונַאי
 רעד ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןבעגסױרַא רַאפ עטַאד יד ןביילקסיוא
 .עטכישעג עשיטסירעטקַארַאכ ַא ןדנוברַאפ ןעוועג ךיוא זיא גנוטייצ
 זיא רעכלעוו ,ױדרַאנ סקַאמ ר"ד ןופ רענייב יד ןענייז געט ענעי ןיא
 -עג טריפעגרעבירַא ,1923 רַאונַאי ןטס23 םעד זירַאּפ ןיא ןברַאטשעג
 -עגּפַא זיא עכלעוו ,עינַאמערעצ רעסיורג ַא ייב לארשי-ץרא ןייק ןרַאװ
 ןופ לײטנַא ןטימ ,טַאטשטּפױה רעשיזיוצנַארּפ רעד ןיא ןרָאװעג טכיר
 -קעלעטניא עשיזיוצנַארפ ,םיגיהנמ עשידיי-ןיימעגלַא ןוא עשיטסינויצ
 ןענעז ןייטשלעקניפ ןוא ןַאקצַאי .םלוע ןשידיי ןסיורג ַא םתס ןוא ןלַאוט
 -עּפש ,ךיוא ראפרעד ןוא) יױדרָאנ סקַאמ ןופ רעגנעהנָא עקרַאטש ןעוועג
 -עג טָאה ןַאקצַאי .(ןיקסניטָאבַאשז ןופ רעציטש ןוא דניירפ עטנעָאנ רעט
 זירַאּפ ןיא גנוטייצ עיינ ןייז ןבעגסױרַא ןבייהנָא ןוא ןזיײװַאב טלָאװ
 םעד דובכ ןבעגוצּפַא טייקכעלגעמ יד ןבָאה טעװ רע ןעוו ,גָאט םעד וצ
 יד רַאפ ןרעלקפיוא ןײמעגלַא ןיא ןוא ,ױדרַאנ סקַאמ ןופ קנעדנַא
 רעטשרע רעד ןוא .שינעעשעג םעד ןופ גנוטיידַאב יד רענעייל עשידיי
 .י .ש סָאװ ,"טנייה רעזירַאּפ, ןופ רעמונ ןטשרע םעד ןיא לקיטרַאטיײל
 ר"ד ןופ רכז םעד טעמדיוועג ןעוועג זיא ,ןבירשעגנָא טַאה ןַאקצַאי
 .ודרַאנ סקַאמ

 ןענַאטשטנַא ןוא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןכייצ ןקיזָאד םעד רעטנוא
 -סיזקע רעד ןופ ןרָאי יד רַאפ ,רעטעּפש זיא סָאװ ,"טנייה רעזירַאּפ , רעד
 רעד וצ ןסקַאװעגסיוא ,ךיירקנַארפ ןיא עסערּפגָאט רעשידיי ַא ןופ ץנעט
 ןוא רעשידיי-לַאנָאיצַאנ ,רעטסטיירּפשרַאפ ,רעלַארטנעצ רעד ןופ הגרדמ
 טָאה ןַאקצַאי בקעי לאומש .עּפָאריײא-ברעמ ןיא גנוטייצ רעשיטסינויצ
 ןברָאטשעג זיא רע -- 1926 ןיא ,טיוט ןייז זיב ןרָאי עלַא ןופ ךשמ ןיא
 ןיא הרובק וצ ןרָאװעג טריפעגרעבירַא זיא רעּפרעק ןייז ןוא ,זירַאּפ ןיא
 -קַאדער-ףעש סלַא ?טנייה רעזירַאּפ, םעד ןבירשעגרעטנוא -- עשרַאװ
 זירַאּפ ןיא ליבַאטס טניוװװעג ךיוא רע טָאה ןרָאי עטשרע יד ןיא .רָאט
 ןטסטנעָאנ ןייז סלַא .עיצקַאדער רעד טימ טריפעגנָא שיטקַאפ טָאה ןוא
 -וצ בײהנָא ןיא רע טָאה גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער ןוא רעטעברַאטימ
 -בוּפ ןוא טסילַאנרושז ןשידיי-שיסור ןטנענימָארּפ רעייז םעד ןגיוצעג
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 -רעד טַאהעג ךיז ןַאד ןיוש טָאה רעכלעוו ,ןַאמסָארג רימידַאלװ טסיציל
 -עמַא ןיא ןוא עּפָארײא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןעמָאנ ַא ןברָאװ
 יד ןלעטשקעװַא ןפלָאהעג טָאה רעכלעװ ,ןַאמסָארג רימידַאלװ .עקיר
 .1928 ביײהנָא זיב טמַא ןייז ןטלַאהעגנָא טָאה ,ָאװינ ןכיוה ַא ףיוא גנוטייצ

 רָאטקַאדער-טּפױה ןרעוו וצ ןדַאלעגניא ןַאקצַאי טָאה ןַאד
 ,ןירעּפלַא ןרהא ,לקיטרַא םעד ןופ רבחמ םעד "טנייהא רעזירַאּפ , ןופ
 רעװעשרַאװש ןופ רעטעברַאטימ ַא ןעװעג טלָאמעד זיא רעכלעוו
 -געמָאקער רעד ףיוא ביילקסיוא םעד טכַאמעג טָאה ןַאקצַאי ."טנייז
 ,?טגייה; רעװעשרַאװ ןופ רָאטקַאדער-ףעש ןקיטלָאמעד ןופ עיצַאד
 -עגעגרעביא ןַא ןוא ליטס ןסיורג ןופ טסילַאנרושז ַא ,גרעבדלָאג םהרּבא
 .גיהנמ ןשיטסינויצ םענעב

 ןפָארטעג בָאה ךיא .1928 ינוי ףוס זירַאּפ ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא
 ;עש יי עקידנריטסיזקעילַאמרָאנ ןוא עטריזינַאגרָא ןַא ןיוש
 לַאנָאסרעּפ-עיצקַאדער ַא ןענופעג ךיוא בָאה ךיא .גנוטייצ עשיטסינויצ

 רעד ןעוועג ןענייז ייז ןשיװצ .רעטעברַאטימ עטריציפילַאװק עקיעפ ןופ

 -רָאּפער ַא טייצ רענעי ןיא ,יקסמָאכ קחצי ;קנַארפ .נ רעטנָאמרעד ןיוש

 -ידעמ-רָאטקָאד רערעלוּפָאּפ ַא טנייה) טסירטעלעב רעטבַאגַאב ןוא רעט
 רָאטַאטנעמָאק רעשיטילָאּפ ַא ,ןַאמידופ ףסוי ר"ד ;(קרָאיײװינ ןיא ןיצ
 = ביבא-לת ןיא רָאטקָאד רעטנַאקַאב ַא טנייה) רעוט רעשיטסינויצ ןוא
 טוג ,ךוברעװַא .מ ר"ד ;(דנַאברַאפ-םיריוטקָאד ןיא רעוט רעקידנריפ
 -ןי א ,תיפי-המ .נ ןוא ;קיטילָאּפ רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא רעטנוװַאהַאב
 -לַאװרַאפ רעזדנוא .ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשטריװ ןופ רענעק ןוא טסיר
 יקסנעזדָארג קחצי ןעוועג זיא ,גנוטייצ רעד ןופ רָאטַארטסינימדַא ,רעט
 ,ךיירקנַארפ ןיא בושי רעשידיי רעד .ןַאקצַאי .י .ש ןופ בורק ַא ,ה"ע
 -עלע ענעדישרַאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא ,ןטנַארגימיא עיינ ןופ בושי ַא יו
 ןענעדרָאנײא ןופ ןעמעלבָארּפ ערעייז טַאהעג ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמ
 טָאה ןעמ עכלעוו ןוא ,רעפסָאמטַא רעיינ רעד ןיא ךיז ןבעלנייא ןופ ,ךיז
 -ַאב שידייילַאנָאיצַאנ ,ןטרינידרָאָאק ַא ןפַאש רַאפ ןקיניײארַאפ טפרַאדעג
 .טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי רעוויטקַא ןַא טימ ,ץוביק ןקיניזטסּוװ

 טימ קידנריפנָא ,ןטָארטעגוצ ךיא ןיב עבַאגפיוא רעקיזָאד רעד וצ
 -פיוא ןבעגעגנייא זדנוא ךיז טָאה סע זַא ,ביולג ךיא ןוא ,גנוטייצ רעד
 םעד טסולפנייאַאב טָאה סָאװ ,ענובירט ַא "טנייה רעזירַאּפ, ןיא ןלעטשונ
 -נָא לָאז רע זַא ,ךיירקנַארפ ןיא בושי-ןטנַארגימיא םענעסקַאװעגסיוא-יינ
 -טנַא רַאפ ,טכילפ ןייז ןליפרעד ןוא ,עלָאר עקירעהעג ןייז ןליּפש ןביוה
 ןיא טייקיטעט-רוטלוק ןוא ןבעל-ללכ שידיי קידתוירחא ןַא ןעלקיוו
 ןיא ךיז ףיוא ןעמענ טימ קיטיײצכיײלג ,ץניװָארּפ רעד ןיא ןוא זירַאּפ
 גנוגעווַאב-טלעוו רעשיטסינויצ רעד רַאפ ןבַאגפיוא יד סָאמ רעלופ ַא
 ןעמעלבָארּפ-טלעוו עשידיי ןעלדנַאהַאב ןיא ןוא

 ַא ענובירט ַאזַא ?טנייה רעזירַאּפ, ןופ ןפַאש טנָאקעג ןבָאה רימ
 עסיורג יד טריּפורג דימּת ךיז ןבָאה גנוטייצ רעד םורַא סָאװ ,םעד קנַאד
 רעריפ ןוא םיגיהנמ עשיטסינויצ ,רעוט-רוטלוק ,רעלעטשטפירש עשידיי
 :זירַאּפ ןיא טניווװעג טייצ רענעי ןיא ןבָאה עכלעוו ,םוטנדיי-טלעוו ןופ
 ,ןיקיורפע לארשי ,(טייצ רעגנַאל ַא ןופ ךשמ ןיא) רואינש ןמלז ,שַא םולש

 .לקסניטָאבַאשז באז ,יקסלָאּפָאטָאלז ללה ,שטידיינ קחצי ,םולברַאי קרַאמ
 -עוועג) טַאטשנעזַײא .א .י ר"ד ברה ,ןַאמדלָאג םוחנ ר"ד ,ןיקצָאמ 1
 טייצנשיווצ רעד ןיא) םיובנירג קחצי ,(גרוברעטעּפ ןיא רעניבַאר רענע
 ןעוועג הלוע טָאה רע רעדייא ןוא עשרַאװ ןזָאלרַאפ טָאה רע יװ םעד 6
 רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא שַא םולש .(לארשי-ץרא ןייק
 -נמ עשיטסינויצ עטנָאמרעד יד ןופ עטסרעמ יד ."טנייה רעזירַאּפ, ןופ
 רעד ןיא טקילַײטַאב ךִיז טפָא רעייז ןבָאה רעריפ עשיטילָאּפ ןוא םיגיה
 ןרעכיזרַאפ טנָאקעג ןבָאה רַימ .ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ טימ גנוטייצ
 רעזירַאּפש ןופ טלַאהניא ןשיטסיצילבוּפ ןוא ןש תארעטיי ןכיײר םעד
 סָאד טַאהעג ,ךַאמּפָא וי טול ,ןבָאה רַימ סָאװ ,םעד קנַאד ַא "טנייה
 ,ןבָאה רַימ .?טנייהש רעװעשרַאװ ןופ ןעלקיטרַא/ א טכער
 קרעוו עשירַארעטיל א סערג טכעלטנפערַאפ ןרָאי יד ןופ ףיולרַאפ ןיא
 .י .י יװ ,עשרַאװ ןיא רעלעטשטפירש עשידִיי עטנענימָארּפ עכלעזַא ןופ
 .רעגניז-סיװעשַאב קחצי ןוא רעגניז

 -שיטסינויצ ,ןקיניזטסּוװַאב-לַאנָאיצַאנ ןצנַאג םעד קידנעמענמורַא
 עשידיי יד קידנעניװעג ןוא ,ךיירקנַארפ ןיא בושי ןשידיי ןטריטנעירָא
 עקידנריפ ַא ןסקַאװעגסיױא "טנייה רעזירַאּפ, רעד זיא ,ןסַאמ-רענעייל
 .עּפָאריײא-ברעמ ןייא רָאנ טינ גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא טימ גנוטייצ עשידיי
 -טלעוו עשידיי יד טַימ טקַאטנָאק ןגנע ןַא ןיא ןענַאטשעג זיא גנוטייצ יד
 ערעייז זירַאּפ ןיא טַאהעג ןרָאי ענעי ןיא ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא
 םעד טימ :עּפָארײא ץנַאג רַאפ ךעגנולייטפָא טפיוה רעדָא סעלַארטנעצ
 -טלעוו ןשידיי ןטימ רעטעּפש ,סעיצַאגעלעד עשידיי יד ןופ טעטימָאק
 רערעדנַאװ עשידִיי ןפלעה רַאפ עיצַאזינַאגרָא-טלעװ רעד טימ ;סערגנַאק
 טימ :"טניָאשזד, רענַאקירעמַא ןופ ָארויב רעזירַאּפ ןטימ ;"םעציה,
 רעד טימ ;עוויטוקעזקע-טלעו רעשיטסינויצ רעד ןופ רעייטשרָאּפ יד
 רעשידִיי רַאפ טפַאשלעזעג סשריה ןָארַאב) "א"קיא, רעד ןופ עלַארטנעצ
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 ךיירקנַארפ ןיא עסערפ עשידיי יד

 רימ ."לעסרעווינוא טילעַארזיא סנַאילַא, רעד טימ ךיוא : (עיצַאזינָאלָאק
 "טנייה רעזירַאּפ , ןופ עזַאב יד ןרעטיירבוצסיוא טימַאב ךיז רדסכ ןבָאה
 ןרַאפ סערעטניא םעד ןוא ,טרָאװ עשידיי סָאד טכַארבעגנײרַא ןבָאה ןוא
 רעַירפ ןענעז עכלעוו ,ןזיירק עשידיי-שיזיוצנַארפ ןיא ךיוא ,טרָאװ ןשידיי
 .גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ טייוו ןענַאטשעג

 קשח םעד ןפורעגסיורַא טָאה "טנייה רעזירַאּפ, ןופ גנולקיװטנַא יד
 עכעלטפַאשלעזעג ןוא ןטסילַאנרושז ,רעלעטשטפירש עשידיי ערעדנַא ייב
 עשידיי ַא ךָאנ טָאטשטּפױה רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןלעטשוצפיוא רעוט
 .ןרָאװעג ןעמונעגרעטנוא ןענעז טירש עכלעזַא ןוא .גנוטיײצגָאט

 -עג טָאה ,גנוגנערטשנָא עסיורג ַא ןוא ,ווורּפ ןטסנרע ןַא רעייז
 ,זירַאּפ ןייק עשרַאװ ןופ ןעמוק טפָא געלפ רעכלעוו ,יקצולירּפ חנ טכַאמ
 ערעדנוזַאב ַא -- ערעדנַא ליפ יװ -- טַאהעג סיוא טזייוו ,טָאה ןוא
 -גוטיירגוצ ךס ַא ךָאנ .טָאטשטּפױה רעשיזיוצנַארפ רעד רַאפ טײקכַאװש
 עכעלגעט ַא 1922 רעבמעטּפעס ןיא טנפעעג יקצולירּפ חנ טָאה ןעג
 ."גָאט רעד; ןעמָאנ ןרעטנוא ,טַאמרָאפ ןסיורג ןופ ,זירַאּפ ןיא גנוטייצ
 עשרַאװ ןופ טכַארבעגּפָארַא רע טָאה רעטעברַאטימ ןטסטנעָאנ ןייז רַאפ
 ךיוא ןוא ,טעברַא-סגנוטייצ ןיא גנורַאפרעד סיורג טימ טסילַאנרושז םעד
 ,ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ) םענייז רבח:-ייטרַאּפ ַא
 ןופ ןרענָאיּפ יד ןופ רענייא ןעוועג רעירפ זיא רעכלעוו ,ןַאהַאק רַאזַאל
 ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא ךָאנרעד ןוא שזדָאל ןיא עסערּפ רעשידיי רעד
 ןַאהַאק רַאזַאל ןוא יקצולירּפ חנ ,עדייב .?סערּפסקע; רעװעשרַאװ ןופ
 ןשיטסילַאנרושז ןופ שזַאגַאב ןסיורג ַא טימ זירַאּפ ןייק ןעמוקעג ןענייז
 ןופ גנוטייצ ַא טלעטשעגקעװַא ךיוא ןבָאה ייז .ןשינעטנעק-ךַאפ ןוא ןסיוו
 ,זיא סָאד רעבָא .טלַאהניא ןטנַאסערעטניא ןוא ןעזסיוא ןשינכעט ןטוג
 .גונעג ןעוועג טינ ,סיוא טזייוו

 לָאמ ןייא זיולב זירַאּפ ןייק ןעמוק ןַאקצַאי טגעלפ ךעלנייוועג
 -ייצ יד ."עיצקעּפסניא, ןימ ַא ןריפוצכרוד טייצ שדוח ַא ףיוא רָאי ןיא
 עיצקַאדער רעלופ ןיימ רעטנוא ןענישרעד זיא "טנייה רעזירַאּפ, גנוט
 ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה יקצולירּפ חנ ןעוו רעבָא .טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא
 זיא ,גנוטייצ-ץנערוקנָאק ַא זירַאּפ ןיא ןקיטסעפַאב ןוא ןלעטשוצפיוא
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 ןיא ןבילברַאפ זיא רע ןוא טייצ רערעגנעל ַא ףיוא ןעמוקעג ןַאקצַאי
 .גנוטייצ-ץנערוקנָאק רעד ןגעק ףמַאק םעד ןענּוװעג טָאה רע זִיב זירַאּכ
 םוצ ךעלנע ןעוועג טינ זיא זירַאּפ ןיא יקצולירּפ--ךַאקצַאי לגנַארעג רעז
 טריפעג "טנייה, ןופ רָאטקַאדער ןוא רעדנירג סלַא טָאה רע סָאװ ,ףמַאק
 רעד .?טנעמָאמ, ןטימ ןוא עילימַאפ-יקצולירּפ רעד טימ עשרַאװ ןיא
 ןעוועג זיא סע .רערעדנַא ןַא ןעוועג ןײמעגלַא ןיא זיא ליטס רעזירַאּפ
 ןיא גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ טלַאהניא ןשיגָאלָאעדיא םעד רַאפ ףמַאק ַא
 ןשידיי םעד ןופ עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא ךיז ןליפניירַא רַאפ ןֹוא זירַאּפ
 ןיוש ךיז גנולעטשנייא רעקיטסייג ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,רענעײל-ןסַאמ
 .ש ןוא .ןליוּפ ןופ טרירגימע טָאה רע טניז .טרעדנעעג ךס ַא טַאהעג
 -רעד; וצ רעטסיימ רעסיורג ַא ןעוועג םזילַאנרושז ןייז ןיא זיא ןַאקצַאי
 רַאזַאל ןוא יקצולירּפ חנ .רענעײל-ןסַאמ ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד "ןּפַאנש
 -עג טינ זירַאּפ ןיא רענעייל ןשידיי םוצ געוו ןקיזָאד םעד ןבָאה ןַאהַאק
 רעד, גנוטייצ רעייז טָאה ןרעמונ קיסיירד ןוא ייווצ טרעדנוה ךָאנ .ןענופ
 .טלעטשעגּפָא ךיז ?גָאט

 ַא ןבעגוצסיורַא ,ךרעב טייצ רעבלעז רעד ןיא ,וּורּפ ןרעדנַא ןַא
 טָאה רע .רואינש ןמלז טכַאמעג טָאה זירַאּפ ןיא גנוטייצגָאט עשידיי
 רעד רעטניה .?טַאלבנגרָאמ רעזירַאּפ, ןבעגעג ןעמָאנ ַא גנוטייצ ןייז
 ןַאד זיא סָאװ ,טקילפנַאק ַא ןעועג ךיוא זיא גנומענרעטנוא רעקיזָאד
 יד ןופ רענייא ,ןרואינש ןוא ןענַאקצַאי ןשיװצ ןכָארבעגסיוא טַאהעג
 קיניוו טינ טַאהעג טָאה ןַאקצַאי סָאװ ,ןטקילפנָאק עשיטסירעטקַארַאכ
 רעביא ךוסכס רעד זיא ןכָארבעגסיױא .ןבעל ןשיטסילַאנרושז ןייז ןיא
 רעזירַאּפא ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ןַאקצַאי סָאװ ,לקיטרַא ןפרַאש ַא
 :עג ַא טריפרַאפ טַאהעג ןיוש טָאה רואינש ןוא .ןרואינש ןגעק ?טנייה
 טנעה יד ןיא ןינע םעד קידנבעגרעביא ,ןענַאקצַאי ןגעק סעצָארּפ-טכיר
 .ןטַאקָאװדַא עשיזיוצנַארפ עטסטמירַאב ןוא עטסערג יד ןופ םענייא ןּופ
 זיא סָאװ ,הרשּפ ַא ךרוד ןרָאװעג ןכילגעגסיוא ךוסכס רעד זיא רעטעּפש)
 .(ןשטידיינ קחצי ןוא ןשַא םולש ךרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד

 -רָאמ רעזירַאּפ, ןייז ןבעגסיורַא ןביוהעגנָא טָאה רואינש ןמלז עוו
 ךס ַא ןעוװעג "טניײה רעזירַאּפ, ןרַאפ ץנערוקנָאק יד זיא ,?טַאלבנג
 -טָאג רעסיורג רעד .גנוטייצ סיקצולירּפ חנ ןופ יװ ,טסנרע רעקינייוו
 ,רואינש ןמלז טסירטעלעב ןוא רעטכיד רעשידיי-שיערבעה רעטשטנעטעג
 רַאפ ןגיוצעגוצ טָאה רע עכלעוו ,יד ךיוא .טסילַאנרושז ןייק ןעוועג טינ זיא
 טימ רעביירש ןייק ןעוועג טינ ןענייז ,רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ ענייז
 טַאהעג טָאה גנוטייצ סרואינש ןמלז .גנורַאפרעד רעשיטסילַאנרושז ךס ַא
 ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןוא ןבעל ץרוק ַא רָאנ

 -ץנערוקנָאק ַא ןבעגוצסיױרַא ןווּורּפ יד טקידנערַאפ ךיז ןבָאה ױזַא
 -רַאפ טינ זיא "טנייה רעזירַאּפ, רעבָא ."טנייה רעזירַאּפ , ןגעק גנוטייצ
 .טָאטשטּפוה רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא גנוטיײצגָאט עקיצנייא יד ןבילב
 -ומָאק עכעלגעט עשידיי ַא זירַאּפ ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא 1924 טניז
 רענעײל עריא טַאהעג טָאה עכלעוו ."עסערּפ עיינ, גנוטייצ עשיטטינ
 רדסכ טָאה גנוטייצ יד םגה ,ןרָאװעג ןבעגעגסיױרַא רעלוגער זיא ןֹוא
 .ץנעטסיזקע ריא ןטלַאהנָא רַאפ ןדנָאפ ןופ סעיצקַא-למַאז טריפעגנָא
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 טפָא זיא ?טנייה רעזירַאּפ, ןשיטסינויצ ןוא ןשידיי- לַאנָאיצַאנ םעד

 רעביא "עסערּפ רעיינ; רעד ןגעק ףמַאק ןרעווש ַא ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא

 ןעמעלבָארּפ רעביא ןוא ךיירקנַארפ ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןגַארפ עלעוטקַא

 .ןגַארּפ-טלעװ עשידיי רעביא ךיוא יוװ ,לארשי-ץרא ןוא םזינויצ ןופ

 םוצ זיב -- ךיירקנַארפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא עסערּפ עשידיי יד

 -ַאב טינ טייו ךיז טָאה -- עיצַאּפוקָא-רעלטיה רעד רעטנוא ןברוח
 -עסקַאװעגסיױא-קרַאטש ןוא -ךיג םעד ןיא .ןעגנוטייצגָאט טימ טצענערג
 רעטנוא ,גנולקיװטנַא רעשימַאניד ןייז טימ זירַאּפ ןיא בושי ןשידיי םענ
 רעד ייב ןוא ,עיצַארגימיא רעשַיעּפָארײא-חרזמ רעד ןופ סולפנייא םעד
 ,רעוט-רוטלוק ןוא רעלעטשטפירש קי ענעעזעגנָא לָאצ רעסיורג
 -נַארפ רעד ןיא טלמַאזעגפיונוצ טַאהעג ךיז ןרָאי ענעי ןיא ןבָאה עכלעוו
 סעויטַאיציניא ײלרעלַא ןעמּוװשעגפיוא ןענייז ,טָאטשטּפױה רעשיזיוצ
 .ןטפירשטייצ עשידיי ןבעגסיורַא רַאפ

 רעקירָאטסיה רעטנָאמרעד ןיוש רעד טנידרַאפ חוכ-רשיי ןסיורג ַא
 -פיונוצ ןעגנוגנידַאב-סטעברַא ערעווש ייב טָאה רעכלעוו ,יקסווָאקייש .ז
 ,ןטפירשטייצ עשידיי יד ןופ עיפַארגָאילביב עלופ ַא יו טעמכ טלעטשעג
 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד זיב ךיירקנַארפ ןיא ןענישרעד ןענייז סָאװ
 קרעװ ןלַאטנעמונָאמ םעד ןיא טכעלטנפערַאפ זיא עיפַארגָאילביב יד)
 רעװָאקירעשט והילא רעקירָאטסיה רעד סָאװ ,"ךיירקנַארפ ןיא ןדיי;
 יד ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ָאויי ןיא ןבעגעגסױרַא ןוא טריטקַאדער טָאה
 .(דנעב עכיײרטלַאהניא ייווצ ןיא ,גירקטלעוו ןטייווצ ןופ ןרָאי עטשרע

 ןטפירשטייצ ןוא ןלַאנרושז ענעבעגעגסױרַא יד ןופ עטסרעמ יד
 ךיוא ןוא סעבַאגסױא-ןטפַאשנַאמסדנַאל ,ןענַאגרָא-ײטרַאּפ ןעוועג ןענייז
 עטסנרע ןענישרעד ךיוא ןענייז קיטייצכיילג .סעיצַאקילבוּפ עלַאקידניס
 ןענייז עכלעוו ,רעטעלבנכָאװ ןוא ןטפירשלמַאז ,ןלַאנרושז עשירַארעטיל
 .ָאװינ ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג

 -סױרַא ןיא וויטקַא ןטסײממַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,יד ןופ רענייא
 קרַאמ ןעוועג זיא זירַאּפ ןיא ןטפירשטייצ עשידיי ןריטקַאדער ןוא ןבעג
 ,גנוגעוװַאב-ןויצ-ילעוּפ רעד ןופ ןַארעטעװ ןוא רעדנירגטימ ,םולברַאי
 ןיא בשות א ,טסיצילבוּפ רעטצעשעג-ליפ ןוא רעטנענימָארּפ רעַיײז ַא
 -רַאפ עסיורג טימ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןופ ךָאנ זירַאּפ
 יד ןיא סרעדנוזַאב ,ךיירקנַארּפ ןיא ןזיירק עשיטילָאּפ יד ןיא ןעגנודניב
 רעטערטרַאפ רעשיטילָאּפ רעד ןרָאי ךס ַא ןופ ךשמ ןיא ,עשיטסילַאיצָאס
 רעקיסיירד יד ןיא .זירַאּפ ןיא עוויטוקעזקע-טלעוו רעשיטסינויצ רעד ןופ
 -ײטרַאּפ סָאד טריטקַאדער ןוא ןבעגעגסױרַא םולברֲאי .מ טָאה ןרָאל
 זיא סָאװ ,"טרָאװ רעזנוא , ,"תודחאתה -- ןויצ-ילעוּפ, ןופ טַאלבנכָאװ
 םעד ןגָארטעג טַאלבנכָאװ סָאד טָאה 1926 ןיא .רעלוגער ןענישרעד
 ."טייצ עייג יד; ןעמָאנ

 -עטיל רעד ןופ ןרעמונ ייווצ יד טַאהעג ןבָאה גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא
 -רעד זיא סָאװ ,?געוודייש ןפיוא  טפירשלמַאז רעשיטסיצילבוּפ-שירַאר
 פ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא זירַאּפ ןיא ןעניש
 .ןיקיורפע לארשי ןוא רעווָאקירעשט והילא

 -לַאכ, רעמונ ַא זירַאּפ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא 1924 ןיא

 ןירעּכלַא ןרהא

 -רַאװ רזוע ןוא שיקרַאמ ץרּפ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ערטסַאי
 זיא טפירשטייצ רעשירַארעטיל רעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד) יקסווַאש
 1926 ןיא ךיוא טָאה יקסווַאשרַאװ רזוע .(עשרַאװ ןיא רעִירפ ןענישרעד
 עשירַארעטילא לַאנרושז ַא ןופ רעמונ ןייא זירַאּפ ןיא ןבעגעגסיורַא
 ."יווער

 טָאה ווָאנילק . י ןוא יקסניטָאבַאשז .וו ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ?געוו רעיינ; טפירשנכָאװ יד זירַאּפ ןיא ןײגסױרַא ןביוהעגנָא 1926 ןיא
 = ןרָאי עקידרעטעּפש ןיא .ןטסינָאיזיװער-ןטסינויצ ײטרַאּפ רעד ןופ
 מסָארג ריאמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןענישרעד טפירשטייצ יד
 .ןַאמטכעש ףסוי ןוא

 -ַאּפ; ןופ עיצקַאדער יד ןזָאלרַאפ ןכָאנ טָאה ןַאמסָארג רימידַאלװ
 -סוליא געט 7, לַאנרושז-ןכָאװ ַא ןבעגסױרַא ןרןערנא "טנייה רעזיר
 .ןרעמונ ןציירד ןענישרעד ןענייז לַאנרושז םעד ןופ ."טרירט

 טַײצ ַא ןופ ךשמ ןיא טָאה זירַאּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא א יד
 ךָאנ ןוא "רעקעוו רעד, טפירש עשידָאירעּפ יד זירַאּפ ןיא ןבעגעגסיױרַא
 .ןטפירשטייצ ערעדנַא

 -רעטעברַא, טפירשטיייצ ַא ןבעגעגסיורַא ןבָאה ןויצ-ילעוּפ עקניל יד
 .?טרָאװ

 :ןעניײישרעד ןופ טרָא סָאד ןבעגנָא ןטימ
 רעד ןופ ןרעמונ יירד ןרָאװעג טקורדעג רעטעּפש ןוא 1928 ןיא ןענ
 .ןרָאהנײא דוד ךרוד ןרָאװעג טריטקַאדער זיא סָאװ ,"עכָאּפע; טפירשטייצ

 עטרירטסוליא? טַאלבנכָאװ ַא ןענישרעד זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא
 .ל .ש ןוא גרעבנעזָאר .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ?עסערּפ עשידיי
 טַאלבנכָאװ םעד טַימ טקינייארַאפ רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמרעדיײנש
 ךרוד ןבעגעגסַױרַא ןוא .ןַאמרעדיײנש .ל .ש ןופ טריטקַאדער ,"זירַאּפ;
 ,טַאלבנכָאװ סָאד .ןָאדנָאל .י רעגעלרַאפ ןוא רעמיטנגייא-יירעקורד םעד
 טָאה טלַאהניא ןכייר ַא טימ ןוא ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא ןייש זיא סָאװ
 .גנוטַײרּפשרַאפ עקרַאטש ַא טַאהעג

 עמ נ עכעלטע ןענישרעד ןענייז 1928 ןִיא
 1 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "ןבעל רעזיר

 א =

 -ייז עשרַאװ -- זירַאּפ

 -ַאּפ; טַאלבנּכָאװ ַא ןופ ןרע
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 ךיירקנַארפ ןיא עסערפ עשידיי יד

 ןרָאא ענעי ןיא ןענעז ןטפירשטייצ עטנכערעגסיוא יד ץוחַא
 -רעּפ ערעדנַא לָאצ עסיורג ַא ךָאנ זירַאּפ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ
 ןרָאװעג ןבעגעגסורַא ןענייז ייז ןופ עטסרעמ יד .סעבַאגסױא עשירָאי
 ךרוד ךיוא יװ ,סעיצַאזינַאגרָא עשיאייטרַאּפ עשידיי ענעדישרַאפ יד ךןרוד
 דנַאברַאפ םעד ךרוד יװ ,ןעגנוקינייארַאפ ןוא ןטפַאשנַאמסדנַאל עשידלי
 ,ןטנַאטַאבמָאק עשידיי ,ןדיי עשילױּפ ןופ דנַאברַאפ ,ןדיי עשיווטיל ןופ
 יערעדנַא ןוא -- רעלדנעהניילק עשידיי

 ךיז ןפַאש זירַאּפ ןיא זַא ,םעד ףיוא ןזיװעגנָא ןבָאה םינמיס עלַא
 ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןופ סקּוװ ןקידרדסכ ַא רַאפ ןטייקכעלגעמ

 -ײרּפשרַאפ ןוא גנולקיװטנַא רעקידרעטייוו רעד רַאפ ןוא ןבעל-רוטלוק
 -חרזמ ןופ גנורעדנַאװנײא עשידיי יד .טרָאװ ןטקורדעג ןשידִיי ןופ גנוט
 -ןסַאמ םעד טימ ךיוא .ךיז ןרעסערגרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה עּפָארײא
 טָאה רעלטיה יװ ,םעד ךָאנ דנַאלשטייד ןופ םיטילּפ עשידִיי ןופ םָארטש
 דס ַא ךיירקנַארפ ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז ,ןילרעב ןיא טכַאמ יד טּפַאכרַאפ
 ןבָאה עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רענעייל יד .ןדיי עשַיעּפָאריײא-חרזמ
 רעשידיי רעסיורג ַא ןרָאװעג זיא זירַאּפ .ךיז ןרעמרַאפ ןיײא ןיא ןטלַאהעג
 ןופ גנוקינייארַאפ ַא ןפַאש וצ ןבעגעגנייא ךיוא ךיז טָאה סע ּוװ ,רעטנעצ
 -עדעפ; יד ןדנירג ךרוד בושי ןשידיי ןקיניזטסּוװַאב-לַאנָאיצַאנ םעד
 יד ןעמעננָא ןביױהעגנָא טָאה סָאװ ,"ןטפַאשלעזעג עשידִיי יד ןופ עיצַאר
 -יוצנַארפ רעד ןיא הליהק רעשידיי רעשיעּפָאריײא-חרזמ ַא ןופ םערָאפ
 .טָאטשטּפױה רעשיז

 ךס ַא טימ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא סָאװ ,ןינב רעצנַאג רעד טָא
 ןעלקַאװ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ןעגנוגנרטשנָא ןוא ימ רענעבעגעגרעביא
 רַאפ ,רעַירפ ךָאנ .רַאפעג-המחלמ רעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ דעד טימ
 .ןָא ךיז טקור המחלמ יד זַא גנומיטש יד ןעוועג זירַאּפ ןיא זיא ,ןעכנימ
 עּפָאריײא-חרזמ ןוא -לַארטנעצ ןיא ןרעלטיה ןופ טקַא-עיסערגַא ןדעי ןיא
 ץנַאג ןיא גירק ַא ןופ גנורעקַאלפעצ ַא ןופ הנכס יד ןעזעג ןעמ טָאה
 ןייז טעוװ ךיירקנַארפ רעכלעוו ןיא ,המחלמ-טלעוו ַא ןופ ןוא עּפָארַײא
 קרַאטש טָאה סָאד .ןגױצעגניײרַא ןרעוװו וצ רעדנעל עטשרע יד ןופ ענייא
 ,ךיירקנַארפ ןיא עגַאל רעשיטילָאּפ רעכעלרעניא רעד ףיוא טקריווװעג
 רעד ןופ ןצנעװקעסנָאק יד טליפעג ךיילג טָאה בושי רעשידִיי רעד ןוא
 .עגַאל רעליבַאטס-טינ

 טקריוװעג דלַאב טָאה ,1939 ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא רעד
 ַא .ןעגנוטייצנָאט עשידיי יד ןופ טַאמרָאפ ןופ גנורענעלקרַאפ רעד ףיוא

 =: טייל עיינ

 ןזָאלרַאפ ךיוא טלָאמעד טָאה רעניווונייײא עשידיי לָאצ עקידנטיידַאב
 ןופ גנוטיײרּפשרַאפ יד .ץנייװָארּפ רעד ןיא ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא זירַאּכ
 ףרַאש ךיז טָאה עיצַאלוקריצ יד ןוא .רערעווש ןרָאװעג זיא ןעגנוטייצ יד
 .טרענעלקרַאפ

 טכַאמרַאפ ךיז טָאה "עסערּפ עיינ, גנוטייצ עשידיי עשיטסינומָאק יד
 .1939 רעבמעטּפעס ןטס30 םעד ןיוש ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא ןוא
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 -געטש סלַא ןגיוצעגוצ גירק ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא
 -וועוו .וו טסירטעלעב רעטנַאקַאב רעד ,רעטעברַאטימ עכעלרעניא עקיד
 תעב ןעמוקעגמוא עדייב) .רעמערק ןרהא טסילאנרושז רעד ןוא עקרָאי
 ןעוועג זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא רעד .(עיצַאּפוקָא-רעלטיה רעד
 רעטייוו רימ ןבָאה ךָאד ."טנייה רעזירַאּפ; ןרַאפ ךיוא ּפַאלק רערעווש ַא
 רעשיטירק רעד ןיא םלוע-רענעייל ןשידיי םעד טנידַאב ןוא ןטלַאהעגנָא
 יד ןגעו תועידי עטשרע יד טכַארבעג טָאה "טנייה רעזירַאּפ; .טייצ
 -ּפָארַא ןַאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוקינייּפ ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ עשירעלטיה
 ןטריּפוקָא יצַאנ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןדִיי יד ףיוא טזָאלעג
 -ךָאפניא עכעלריפסיוא יד ףיוא טציטשעג ךיז ןבָאה ןטכירַאב יד .ןליוּפ
 -טנפערַאפ ןוא לארשי-ץרא ןייק ןעגנַאגרעד ןַאד ןענייז סָאװ ,סעיצַאֹנ
 .ןעגנוטייצ עשיערבעה רעביבא-לת יד ןיא ןרָאװעג טכעל

 -רעד זיא ןוא ץנעטסיזקע ןייז ןטלַאהעגנָא טָאה "טנייה רעזידַאּפ,
 -מוא ןרָאװעג ללכב זיא סע ןעוו ,גָאט ןטצעל םעד זיב רעלוגער ןעניש
 ןופ געט עטשרע יד ןיא .זירַאּפ ןיא גנוטייצ ַא ןבעגוצסיױרַא ךעלגעמ
 ,ךיײרקנַארפ ףיוא עוויסנעפָא-ץילב רעשירעלטיה רעד תעב ,1940 ינוי
 -נַארפ יד זיא ,זירַאּפ וצ טרעטנענרעד ךיג ךיז טָאה אנוש-יצַאנ רעד ןעוו
 "לימ .סָאַאכ ןכעלקערש ַא ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ טָאטשטּפױה עשיזיוצ
 ךיז ןבָאה ןוא ןפיולטנַא ןעמונעג ןבָאה זירַאּפ ןופ רעניווונייא ןענָאי
 טרַיוקַאװע זיא טכַאמ עשיזיוצנַארפ יד .ןגעוו עלַא ףיוא טזָאלעגקעװַא
 ענעי ןיא .גנונעדרָאמוא סיורג ןיא טָאטש-טּפיוה רעד ןופ ןרָאװעג
 יו ,"טנייה רעזירַאּפפ םעד ןבעגסױרַא סָאד טָאה געט עקידהמיא
 טלעטשענּפָא טזומעג ,טָאטשטּפױה רעד ןיא ןעגנוטייצ ערעדנַא עלַא
 רעזירַאּפ, ןופ רעמונ רעטצעל רעד ןענישרעד זיא ינוי ןט10 םעד .ןרעוו
 עשירעלטיה עניורב יד ןבָאה רעטעּפש געט עטלייצעג עכעלטע .?טנַײה
 .ךיירקנַארפ ןופ טָאטשטּפיױה יד טּפַאכרַאפ ןענָאילַאטַאב

 "טנייה רעזירַאּפ, םעד ןבעגוצסיורַא ןַאלּפ ַא טַאהעג ךָאנ ןבָאה רימ
 ךיז ןבָאה ןדיי רעזירַאּפ רעטנזיוט רעקילדנעצ ליפ ןיהּוװ .זולוט ןיא
 טָאה גנוריגער-ישיו רעד ןופ עיצַאלוטיּפַאק רעד ךָאנ .טריאוקַאװע
 טַאהעג ןענייז זולוט ןיא .ענָאז רעטריּפוקָא-טינ רעד וצ טרעהעג זולוט
 ."טנייה רעזירַאּפ" ןופ רעטעברַאטימ עכעלטע ךיוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז
 רָאװעג טשינרָאג זיא גנוטייצ יד טרָאד ןבעגוצסיורַא ןַאלּפ ןופ רעבָא

 -עג טַאה ךיירקנַארפ ןיא ןבעל עשידיא עטריזינַאגרָא עצנַאג סָאד

 יא זַא ,טנכערעגסיוא טָאה יקסווַאקייש .ז רעקירַאטסיה רעד
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 ַא טילבעגפיוא טאהעג טָאה סע ןעוו ,תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיוװצ
 ןשידיי ןסיורג םעד טימ ךיירקנַארּפ ןיא בושי-ןסַאמ רעשידיי רעיינ
 ןיא ןוא טָאטשטּפױה רעד ןיא ןענישרעד ןענעז ,זירַאּפ ןיא רעטנעצ
 -ידָאירעּפ קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה ןופ רעקינייו טינ ץניװָארּפ רעד
 -ַארּפ רעד ןיא טעטש ערעסערג עגינייא ןיא .שידיי ןיא ןטפירשטייצ עש
 עשידיי רעלוגער ןענישרעד טייצ ַא ןופ ךשמב ןענייז ,ץעמ ןיא יו ,ץניוו
 -דעג ןשידיי ןופ ןינב רעטגייווצרַאפ רעצנאג רעד טָא .רעטעלבנכַאװ
 .ןרַאװעג בורח זיא טרַאװ ןטקור

 רעד ךָאנ ןוא ךייר ןטירד ןשירעלטיה ןופ גנורעטעמשעצ רעד ךַאנ
 עשידיי עיינ ַא זירַאּפ ןיא ןענַאטשעגפיוא ןיא ךיירקנַארפ ןופ גנויירפַאב
 .ןרַאװעג טיײנַאב טינ רעמ ןיוש זיא ?טנייה רעזירַאּפ,, רעבַא .עסערּפ
 ןוא עטריטקַאדער-טוג ַא ןירַאּפ ןיא טציא טניישרעד טרָא ןייז ףיוא
 ."טרַאװ רעזדנוא ,, גנוטייצ עשיטסינויצ עכעלגעט עטײרּפשרַאפ קרַאטש
 -ידיי רעד ןופ גנוטכירפיוא-רעדיוו רעד ןופ עטכישעג עכעלריפסיוא יד
 ןעמַאר יד ןיא ןיירַא טינ טייג המחלמ רעד ךָאנ זירַאּפ ןיא עסערּפ רעש
 .לקיטרַא ןקיזָאד םעד ןופ

 גנולדנַאהּפַא עקיזַאד יד ןקידנערַאפ ןַאק ךיא סַאװ ,טוג ךָאנ זיא'ס
 זיא סָאװ ,ימ יד ןוא טעברא עשירענַאיּפ יד זַא ,ריפסיוא םעד טימ
 עכלעוו -- זירַאּפ ןיא עסערּפ עשידיי ַא ןפַאש ןיא ןרָאװעג טגיילעגניירא
 רעד רַאפ ןרַאי עטצעל יד ןיא טלקיװטנַא קרַאטש ןעוועג ןיוש זיא
 םעד תעב ןרָאװעג בורח קידנעטשלופ זיא ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ
 ןצנַאג ןיא ןעגנַאגעג טינ זיא -- עיצַאּפוקַא רעשירעלטיה ןוא גירק
 -טּפיוה רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא זיא ןדַאב ןטרעקַארַאפ םעד ףיוא .דוביאל
 ַא ןוא ,טרַאװ עטקורדעג עשידִיי סָאד ןסקאוועגסיוא רעטייוו טציא טַאטש
 -גייא ןקרַאטש ַא רעדיוו טַאה גנוטַײצגַאט עשיטסינויצ ,עשידיי-לַאנַאיצַאנ
 .ךיירקנַארפ ןיא ןבעל ןשידיי ןקידהמחלמכַאנ ןפיוא סולפ

 רעשיזיוצנארפ רעד ןיא עסערּפ עשידיי
 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ךַארּפש

 ןירג לאנתנ

 טלקיװטנַא ךיז טָאה עסערּפ עשידיי עשיזיוצנַארפ יד
 רעשידיי רעד טימ ןעמַאזוצ ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ
 : עטסּוװַאב רעמ יד ןשיווצ .עּפַאריײא-חרזמ ןופ עיצַארגימע
 רעד תעב .(דנַאל עטרעקעגקירוצ סָאד) "עווורטער רעט אל,

 ,ןעניישרעד טרעהעגפיוא גנוטייצ יד טָאה עיצַאּפוקַא
 ,ןרָאװעג טײנַאב יז זיא רעטעּפש ןוא

 -חויוושז יווער אל, ןײגסױרַא ןבױהעגנַא ךיוא טָאה'ס ןוא

 ַא טימ ןרָאװעג טשטנעבעג טינ זיא םוטנדיי עשיזיוצנַארפ סָאד
 רעד טימ ןכיילגרַאפ ןענָאק ךיז לָאז סָאװ ,שיזיוצנַארּפ ןיא עסערּפ
 רעדָא שיסור ,שטייד יװ ,תונושל עדמערפ ערעדנַא ןיא עסערּפ רעשידיי
 רעשילגנע רעד זיא'ס יװ טַאלבנכָאװ ןכייר ַאזַא וצ טינ וליפַא ןוא ,שיליִוּפ
 ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא ךיז טָאה רעבָא םעדצָארט ."לקינָארק שיאושזד;
 ַא ןיא וליפא ,עסערּפ עשידיי עטיירב ַא שיזיוצנַארפ ןיא טלקיװטנַא
 רעד ןופ ןטײקכעלגעמ-עיצברָאסבַא יד ןופ סױרַא זיא סָאװ םענרַאפ
 ךָאנ ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ לעוװש ןפיוא) הליהק רעניילק
 -ייא-חרזמ ןופ עילַאװכ-עיצַארגימע רעסיורג-קיסעמשינטלעהרַאפ רעד
 עשטייד עטשרע יד ןופ םוקנָא ןטימ ןוא ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא עּפָאר
 .(200.000 וצ ךרעב טכיירגרעד ךיירקנַארפ ןיא ןדיי לָאצ יד טָאה ,םיטילּפ

 ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ ןופ לָאצ עסיורג יד
 ןיא ןדיי יד ןופ ץנעדנעט רעד טימ ןדנוברַאפ זיא .,ךיירקנַארפ ןיא
 -רָא ,ןדנַאברַאפ ,ןּפורג ענעדיײשרַאפ ןיא ןריזינַאגרָא וצ ךיז ךיירקנַארפ
 ןכָאנ ךיוא טיהעגפיוא ךיז טָאה סָאװ ,עיצידַארט ַא -- סעיצַאזינַאג
 .עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד ןופ ךיירקנַארפ ןעיײרפַאב

 ןביױהעגנָא ןבָאה שיזיוצנַארפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי עטשרע יד
 טיהעגּפָא ךיז ןבָאה יײז ןופ .טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ בייהנָא ןענישרעד
 יד קעטָאילביב רעלַאנָאיצַאנ רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןוויכרַא יד ןיא
 -יוצנַארפ רעד) ?עסנַארפ טילעַארזיא'ל, טפירש-שדוח רעד ןופ ןרעמונ
 יד ןופ ,/רוטַארעטיל ןוא לַארָאמ רַאפ טפירשטייצ ַא; -- (דיי רעשיז
 ןעוועג זיא 1925 ןופ ,טפירש-שדוח עקידרעטייוו ַא .1817--1818 ןרָאי
 ,ךיירקנַארּפ ןופ וויכרַא רעשידײ) "סנַארּפ עד טילעַארזיא וװישרַא;
 ,עזעיגילער ַאש ,גנונעכייצַאב רענעגייא ריא טיול ,ןעװעג זיא עכלעוו
 -שדוח עשירַארעטיל ןוא עשיפַארגָאילביב ,עשיפַארגָאיב ,עשירָאטסיה
 ."טפירש

 "טשירַארעטיל ןוא עשילַארָאמ ,עזעיגילער/, יד ןעמוקעג זיא רעטייוו
 זיא עכלעװ ,(טלעװ עשידיי יד) "טילעַארזיא רעווינוא'ל, טפירש-שדוח



 תומחלמ טלעוװו עדייב ןשיװצ ךַארפש רעשיזיוצנַארּפ רעד ן'א עסערפ עשידיי

 ,ןזיירק יד ןופ ןַאגרָא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ טייצ רעד ןופ ךשמ ןַיא
 זיא טפירש יד .רַאוטסיסנָאק םוצ טנעָאנ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ
 תוחוכ עשטייד יד ןעוו ,1940 זיב 1844 ןופ הקספה ןַא ןָא ןענישרעד
 -רעד טפירש יד זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא .זירַאּפ ןעמונרַאפ ןבָאה
 -לעוו ,רעביל סירָאמ בר-טּפיוה ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןעניש
 ;זירַאּפ ןיא לוש-םינבר רעד ןופ שאר רעד ןעװעג ךיוא זיא רעכ
 ףסוי רעטכיד ןוא רעביירש רעד ןעװעג זיא רַאטערקעס-עיצקַאדער
 המחלמ רעד ךָאנ דנַאל ןיא ןעװעג הלוע זיא רעכלעװ ,רעוַאבלימ
 ןשיװצ ;םילשורי ןיא קירוצ רָאי עקינייא טימ ןברָאטשעג זיא ןוא
 רעכלעוו ,טרעבמַאל לוַאר--ןָאמיײר ןעוועג ךיוא זיא ןרָאטקַאדער ענייז

 .עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד תעב ןעמוקעגמוא זיג
 רעטעלבנכָאװ ןוא ןטפירש-שדוח ןופ לָאצ עקיברַאפליפ ןוא עסיורג ַא

 עטנָאמרעדנביוא יד ץוח רעבָא ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןיא ןענישרעד זיא
 דויטע זעד יווער ַאלק טפירש-רָאילטרעפ יד ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד
 טימ ,טניישרעד ןוא ,1880 ןיא ןרַאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,"וויוושז
 ,עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ רעד תעב ךיוא םעד ןיא ,תוקספה ענעדיישרַאפ
 רעד ןעוועג זיא ןרָאטקַאדער עטמירַאב עריא ןשיווצ .גָאט וצ טנייה זיב
 -- ןרָאי עטצעל יד ןיא ןוא ,ל"ז יול לארשי בר-טּפיוה רעשיזיוצנַארפ
 טסילַאיצעּפס ַא ,םַאטשּפָא ןשירַאגנוא ןופ רעטנרעלעג ַא ,ַאדיַאוװו שזרָאשז
 רעסיורג ַא ךיוא יװ ,שיכירג ,ןײטַאל :ןכַארּפש עכעלמיטרעטלַא רַאפ
 .קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג ןוא רוטַארעטיל רעד ןיא יקב

 עסערּפ עשיטסינויצ יד

 ,ריא ףיוא טניישרעד "ןויצ ,, ןעמָאנ רעד סָאװ ,גנוטייצ עטשרע יד
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,ןעמָאנ ןקיזָאד ןטימ טפירש-שדוח יד ןעוועג זיא
 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו ןוא ,רַאזַאל דרַאנרעב ןופ
 -שדוח; :ןבירשעג ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ ּפָאק, ןרעטנוא 7
 1899 ןיא ."קלָאפ ןשידיי ןופ ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ יד רַאפ טפירש
 ,(ָאכע רעשיטסינויצ רעד) ?טסינָאיס ָאקע'ל, ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה
 טַאלבנכָאװ:ייווצ ַא יו טשרעוצ ,"תועידי עשיטסינויצ רַאפ טפירשטייצ, ַא
 רעטשרע רעד ברע זיב ןענישרעד זיא יז .טפירש-שדוח ַא יו ךָאנרעד ןוא
 .(1913 ןיא ןעניישרעד וצ שיטקַאפ טרעהעגפיוא טָאה) המחלמ-טלעוו

 ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא טָאה רָאי עכעלטע ןופ הקספה ַא ךָאנ
 ךישממ טָאה רעכלעוו ,"לארשיל תמייקה ןרקה ןופ ןיטעלויב, רעד 7
 זיא (דנַאל עטגָאזעגוצ סָאד) "זימָארּפ רעט ַאלק ;1926 זיב ןעװעג
 ןבעגעגסױרַא ל"קק טָאה 1921 רָאי ןיא ;1926 זיב 1919 ןופ ןענישרעד
 ןביוהעגנָא טָאה 1929 ןיא ."לארשי-ץרא; ןעמָאנ ןטימ ןַאגרָא ןַא ךָאנ
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןוא וויטַאיציניא רעד ףיוא ,ןעניישרעד
 (עיגלעב ןיא רעטדנַאזעג-לארשי ,לאירא ףסוי --- רעטעּפש) רעשיפ ףסוי
 ,(דנַאל עטרעקעגקירוצ סָאד) "עווּורטער רעט ַאל, טַאלבנכָאװ-ייוװצ סָאד
 ןייז ךישממ זיא ןוא עיצַאּפוקָא רעד תעב ןרָאװעג טלעטשענּפָא זיא סָאװ
 ןיא גנוטייצ עשיטסינויצ-טּפיוה יד יװ גָאטוצ טנייה זיב ןעניישרעד
 ןעװעג סָאד זיא גנואיײרפַאב רעד ךָאנ .ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד
 ןט-24 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה .גנוטייצ עשיטסינויצ עטשרע יד

 עקיטציא יד .ןירג .נ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא .1944 רעבמעטּפעס
 .יקסוועיניג .ס ןוא ןיקיורפעי .ד ןענעז ןרָאטקַאדער

 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןיטעלויב, רעד ךיוא טניישרעד 1917/18 ןיא
 -שדוח ַא 1918--1919 ןרָאי יד ןיא ןוא ,"ךיירקנַארפ ןיא עיצַארעדעפ
 ןיא .(לארשייץרא עיינ סָאד) ?לעווּונ ןיטסעלַאּפ, ןעמָאנ ןטימ טפירש
 ."ןויצ-זירַאּפ, ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ ַא ךיוא טניישרעד 1922--23

 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"וויוושז יווער ַאלא טניישרעד 1925 ןיא
 טניירפ ַא ,דרַאדָאג ןעטסישז דיי-טשינ םעד ןוא ןָאסבוקעי רָאטקיװ ןופ
 -קנַארפ) ?ןיטסעלַאּפ--סנַארפ; טעטימָאק ןופ רעדנירג ןוא םזינויצ ןופ
 ענעעזעגנָא ריא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע .(לארשי-ץרא--ךייר
 -רעד 1925 ןיא .םולב ןָאעל ךיוא ייז ןשיװצ ,רעקיטילָאּפ עשיזיוצנַארפ
 .(ןגרָאמירפ רעַײנ רעד) "רָארָא לעווונ ַאל, ןופ ןרעמונ עכעלטע ןענייש
 ךישממ "ןיטסעלַאּפ, טפירש-שדוח יד זיא 1927--1921 ןרָאי יד ןיא
 רעקידלארשי-שיזיוצנַארפ רַאפ טעטימָאק; ןופ ןַאגרָא ןופ עיצידַארט יד
 דוסיה ןרק ןופ ןַאגרָא םעד ךיוא רימ ןעניפעג 1924 ןיא ."טפַאשטניירפ
 .(עציטש עשיזיוצנַארפ יד) "עסנַארפ יאופַא'ל, ןעמָאנ ןטימ

 טפירש-שדוח עשירַארעטיל ַא טניישרעד 1920--1931 ןרָאי יד ןיא
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"וויושז רערעטיל יוװער ַאל, ןעמָאנ ןטימ
 ןטשרע םוצ טניישרעד 1924 ןיא :ףַארַאּפ רעיּפ ןוא רעלעג הדוהי ןופ
 על; ןעמָאנ ןטימ ,"רעווינוא'לא וצ גנוטייצ עקידנרירוקנָאק ַא לָאמ
 ןעװעג ךישממ טָאה עכלעוװ ,(גנוטייצ עשידיי יד) "וויוושז לַאנרושז
 רעלַאנָאיצַאנ-שידיי רעמ ַא טימ 1926 ןופ (תבש) "ידמַאס; ןעמָאנ ןטימ
 סוחי םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוטייצ עטלַא יד יװ גנוברַאפַאב
 ."ןזיוצנַארפ עטלַא; יד ןופ

 ,יח-לת ןרק ןופ ןיטעלויב ַא טניישרעד 1925--1926 ןרָאי יד ןיא
 1937 ןיא :(טַאט יד ןוא עעדיא יד) "ןָאיסקַא'ל ע יידיא'ל, ןעמָאנ ןטימ
 ,ןטפעה עשיטסינויצ) ?סנָאיס עיַאק; ןופ ןרעמונ עכעלטע ןעניישרעד
 יב ַא טניישרעד ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ץרוק ,1939 ןיא ןוא
 רעד רעטנוא ?ןָאסַאמריּפַאל; ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ קידנפמעק
 עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ רעד תעב זיא רעכלעוו ,טונק דוד ןופ עיצקַאדער
 ןיא דנַאברַאפ-רעפמעק ןשידיי ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג
 .גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעד

 ןופ גנוכַאװרעד) "ןעשז עד יעווע'ל / טניישרעד 1928--1939 ןיא
 ,ךיירקנַארפ ןופ טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא ,(טנגוי רעד
 .גרובמעסקול ןוא עיגלעב

 ןופ ןעניטעלויב לָאצ ַא ןענישרעד זיא 1929--1928 ןרָאי יד ןשיווצ
 .זירַאּפ ןיא ,לארשי-ץרא ןקידנטעברַא ןרַאפ טעטימָאק ןשיטסילַאיצָאס

 ןדיי ןופ גנוקידייטרַאפ ןוא םזיטימעסיטנַא

 ןפיוא ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא ןענישרעד ןענעז ןעגנוטייצ ייד ַא
 ןענעז סָאװ ,סעיצקַא יד ןופ ןוא םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק ןופ ןָאפ
 ןיא רימ ןעניפעג ױזַא ןדיי יד ןקידיײטרַאפ רַאפ ןרָאװעג טריפעג
 יייוצ ַא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב טסייה סָאד ,1916--7

 שא
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 עטפדורעג יד ןקידייטרַאפ וצ עגיל, רעד ןופ ןיטעלויב ןקידמישדח
 .(עיצַאּפיצנַאמע עשידִיי יד) "וויוושז ןָאיסַאפיסנַאמע'ל, ןעמָאנ ןטימ ,"ןדיי
 -עד עשידיי יד ןופ טעטימָאק ןופ ןיטעלויב רעד טניישרעד 1919 ןיא
 ןקיטכיוו ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,ץנערעפנָאק-םולש רעד ייב סעיצַאגעל
 םעד .י"א ןופ לרוג םעד טמיטשַאב ןבָאה סָאװ ,ןסולשַאב יד ןיא קלח
 .ךיירקנַארפ-לַארטנעצ ןיא ,ןָאיל טָאטש רעד ןיא ןענישרעד זיא רָאי ןבלעז
 ."ןעמָארגָאּפ יד ןופ תונברק ,ןדיי יד ןפלעה וצ טעטימָאק, ןופ ןיטעלויב ַא
 ןפלעה וצ טפַאשלעזעג רעד ןופ ןיטעלויב רעד טניישרעד 1921 ןיא
 .עירעּפמיא רעשיסור רענעזעוועג רעד ןופ םיחטש יד ןופ ןדיי יד

 ףמַאק םוצ עגיל, רעד ןופ ןיטעלויב רעד טניישרעד 1929 ןיא
 זיא ריא ןופ שארב סָאװ ,"אקילק עטמירַאב ,?םזיטימעסיטנַא ןגעק
 רעד ןופ טפירש-שדוח יד ךיוא יװ .שַאקעל דרַאנרעב ןענַאטשעג
 "רוויו עד ַאורד עלק ןעמָאנ ןטימ ,גנוגעוװַאב רעקידנפמעק רעבלעז
 רעד ךָאנ ןעניישרעד ריא טײנַאב טָאה עכלעוו ,(ןבעל ףיוא טכער סָאד)
 ןייז ךָאנ ןוא ,שַאקעל ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא לָאמסָאד ךיוא ,המחלמ
 .קָאלב רעיּפ רעטסינימ םענעזעוועג ןופ -- טוט

 יונ -- ןָאדנַאפעד; ןעמָאנ ןטימ טפירשטייצ ַא רימ ןעניפעג 1936 ןיא
 טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןיטעלויב ַא זיא סָאד .(ןקידייטרַאפ ךיז רַימָאל)

 רעד ףיוא .ןעגנונידַאב ןוא עיצקודָארּפ עשטייד יד ןריטָאקיָאב רַאפ
 1937--1939 ןרָאי יד ןיא טניישרעד םזיצַאנ ןגעק ףמַאק ןופ עמעט
 ,"וויוושז ןַאטַאבמָאק ןעיסנַא'ל, טניישרעד 1928 ןיא .?םזיסַאר ןוא עסַאר;
 .ןטנַאטַאבמָאק עשידיי יד ןופ טפירש-שדוח ַא

 יד עי
5 64 

 טי א
 ןכסזעי א קל

 ----- רוטעס
 ׂו

2 
 הסוז6 םוו

 זאא סאההומהפ סו וזוסטש- 5
 סאהד םטש או קחומש = סחו=-
 דסואפ םפ ('אזסטטזפההש 84-
 הסחד צוז= סט8ו 865 ראאופ
 סשטזיפדאש אוסוו כאפ הפפדס-
 האיד-וו .סאזופ ( "זופ סוםח .גונוצ8.
 טו6 א (א * םשסצאהאדוסמו + םש

 ןצוק
 טס80 - ןעסאס םא6"סטה

 121 ר 2

 טעטש-ץניוַארּפ יד ןיא ןעגנוטייצ

 ,זירַאּפ יו רעמ וליפַא ךעלגעמ ,רעטנעצ רעשידיי רעקידלדורּפש ַא
 ןרָאי ליפ .גרובסַארטש ןיא רקיעב ,ךיירקנַארפ-חרזמ ןיא ןעוועג זיא
 רעשיסַאזלע-שידיי רעד ןיא ןעגנוטייצ ענעדיישרַאפ ןענישרעד טרָאד ןענעז
 ןענישרעד ךיוא טרָאד ןענעז סע .שידיי וצ ךעלנע זיא סָאװ ,ךַארּפש
 ןשיװצ .ךַארּפש רעשיזיוצנַארּפ רעד ןיא ןטפירשטייצ ענעדיישרַאפ
 ,1925 ןופ ןוא (דיי רעד) ?ףיוושז על, ןענישרעד זיא 1919--+3
 ןטימ) ?וויושז ןובירט ַאל/ ,1929 ןיא המחלמ רעד ברע זיב
 טימ טַאלבנכָאװ ןופ עבַאגסיױא יד ןרָאװעג טײנַאב זיא ןעמָאנ ןקיזָאד
 טימ טַאלבנכָאװ עקיצנייא סָאד םצעב זיא סָאד ןוא קירוצ רָאי עכעלטע
 יד ןשיװצ .(גָאט וצ טנײה טניישרעד סָאװ .,םענרַאפ ןלַאנָאיצַאנ ַא
 רעד רעטנוא) "המידק, גרובסַארטש ןיא ןענישרעד זיא 1927--1921 ןרָאי

 ןירג לאנתנ

 )אוי יו = =
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 ןקיזָאד ןטימ גנוטייצ ַא ךיוא יו ,(רעלשריה ברה ןופ עיצקַאדער
 ךיז טנכיײצַאב יז) זיוהלימ טָאטש רעד ןיא ,1920--1935 ןשיווצ ,ןעמָאנ
 .("ןדיי יד ןופ גנוקידייטרַאפ רַאפ ןוא ןבעל ןרַאפ טַאלבנכָאװ-ייווצ ַא יו

 ןופ ןיטעלויב ַא טרָאפלעב טָאטש רעד ןיא טניישרעד 1921 ןיא
 גרובסַארטש ןיא טניישרעד 1920 ןיא ."םידומיל עשידיי ןופ דנַאברַאפ;
 .(ןסיוו ןוא קנעדנָא) ?סנַאיס ע רינעווּוס, ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח ַא
 ןענישרעד טרָאד זיא "וויוושז סענעשז ַאל, ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ-טנגוי ַא
 .1926--1928 ןיא ןענישרעד ןעמָאנ ןבלעז ןרעטנוא ;1919 ןיא

 ,ךיירקנַארפ חרזמ-םורד ןיא ,סינ ןופ הליהק רעניילק רעד ןיא
 טעמדיוװעג ,טפירש-רָאילטרעּפ ַא ןענישרעד רָאי 15 ןופ ךשמ ןיא זיא
 ,(תוררועתה ןוא ןביולג) "יעווער ע ַאופ, ןעמָאנ ןטימ ,ןבעל ןשידיי ןוא תד
 ןוא טייהנייא רַאפ טפעה, טרָאד טניישרעד 1926 ןיא .(1912--1928)
 ."ןדיי יד ןטיהּפָא רַאפ

 ןענישרעד 1925--1927 ןרָאי יד ןיא זיא ,עיגנירַאטָאל ןיא ,יסנַאנ ןיא
 רעד ןופ ךשמ ןיא טָאה סָאװ ,"זדנוא ןשיווצ, ןעמָאנ ןטימ טפירשטייצ ַא
 ןַאגרָא רעשידִיי) "ןערָאל עד וויוושז יווער , ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טייצ
 .(עיגנירַאטָאל ןופ

 ןטפירשטייצ ערעדנַא ןוא עשירַארעטיל
 ךשמ ןיא ןענישרעד ןענעז ןטפירש-שדוח עשירַארעטיל ליפ

 ןטלַאהוצסיוא ןעוועג חילצמ טינ יז ןבָאה ללכ-ךרדב רעבָא ,ןרָאי יד ןופ
 יד ןיא "טילפַארזיא יווער ַאלק ןעוועג ןענעז סָאד .הפוקת ערעגנעל ַא
 עשידיי יד) "וויוושז ןָאיניּפָאל , טפירש-שדוח יד ןוא 1922--1924 ןרָאי
 ןופ ןרעמונ עכעלטע ןעניישרעד 1928 ןיא .1927--1930 ןיא (גנוניימ
 ןיא ."םידומיל עשיטילָאּפ רַאפ טעטימָאק ןשידיײ, ןופ ןַאגרָא ,?ָאדרַא;
 .(םיקילא) "ןעסַאלע; ןעמָאנ ןטימ טפירש-שדוח ַא טניישרעד 1932--3

 "ַארד 999, -- ?םירבח לארשי לכ, ןופ טפירש-שדוח יד
 1929 ןשיװצ ןרָאי עלַא ןופ ךשמ ןיא ןענישרעד זיא (טכער ןוא םולש)
 ןָא ןענישרעד ךיוא זיא סע .1940 ןיא עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד זיב
 ,(רעדניק ןפלעה רַאפ דנַאברַאפ) "עזָא; ןופ טפירש-שדוח יד תוקספה
 .1940 זיב 1933 ןופ

 טכַאמעג זיא טַאלבנכָאװ עטרירטסוליא ןַא ןבעגוצסיורַא ווּורּפ רעד
 טָאה סָאװ ,?וויוושז ןָאיסַארטסוליא'ל, ןעמָאנ ןטימ ,1922 ןיא ןרָאװעג
 ןשיווצ ."הרונמ,, ןעמָאנ ןטימ 1922--1923 ןרָאי יד ןיא ןעוועג ךישממ
 רעד ,ןהָאק װַאטסוג רעטכיד רעד ןעװעג ןענעז ןרָאטקַאדער ענייז
 ,םירצמ ןופ ָאטַארּפ ברה ןוא ַאהיּפ םיסקַאמ רעביירש



 יג

 תומחלמ-טלעוװו עדייב ןשיװצ ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא עסערפ עשידיי

 סָאד, ןעמָאנ ןטימ ,הליהק רעשידרפס רעד ןופ טפירש-שדוח ַא

 ןוא 1932 ןופ קידנבײהנָא זירַאּפ ןיא ןענישרעד זיא "םוטנדיי עשידרּפט

 גנוטייצ-טנגוי ַא .המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ ןרָאװעג ןסָאלשעג
 ןענישרעד זיא הליהק רעד ןופ (גנורעדירברַאפ) ?עטינרעטַארפ .ַאל;

 .1933 ןיא

 עיצַאּפוקָא עשטייד יד
 ןעגנוטייצ-טנורגרעטנוא ןוא

 ,1940 ינוי ןיא תוחוכ עשטייד יד ךרוד ךיירקנַארפ ןעמענרַאפ ןכָאנ
 רענײמעגלַאק רעד ןרָאװעג טעדנירגעג טכַאמ רעשיצַאנ רעד ךרוד זיא
 ןופ טעטש יד ןיא "טַארנעדוי, ןופ ליּפשייב ןטיול) ?טעטימָאק רעשידיי
 -טנכעוו ַא ןבעגעגסױרַא 1941--1942 ןרָאי יד ןיא טָאה רעכלעוו ,(ןליוּפ
 .(תועידי עשידיי) "וויוושז ןָאיסַאמרָאפניא; ןעמָאנ ןטימ ןיטעלויב ןכעל
 יװ ןרָאװעג טלייטעגרעדנַאנופ רעמ זיא סָאװ ,טפירשטייצ עקיזָאד יד
 ןיא ןדיי בור סָאד ןופ שוריג ןטימ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ,טפיוקרַאפ
 ימָאק יד ןופ טסערַא ןטימ --- ףוס םוצ ןוא ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק יד
 טָא ןגעקַא .טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעד טנידעג ןבָאה עכלעוו ,םירבח-טעט
 -טנורגרעטנוא ןעניישרעד ןביוהעגנָא 1942 ןיא ןבָאה ןיטעלויב םעד
 ןגעוו תועידי, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה ייז ןופ ענייא סָאװ ,ןעגנוטייצ
 רעד) "זיקַא'שז, ןעמָאנ ןטימ ןרעמונ לָאצ ַא ."םישעמ-ליורג עשיצַאנ יד
 ןענישרעד ןענעז (טּפשמ-סופיירד םעד תעב ַאלָאז לימע ןופ "ןימַאמ ינא,
 -רַאפ) ?עטינרעטַארפ; ןעמָאנ ןטימ .זירַאּפ ןיא 1942--1944 ןרָאי יד ןיא
 רעשיטסיסַאר-יטנַא רעד ןופ ןַאגרָא רעד 1942 ןיא טניישרעד (גנורעדירב
 רעקידנפמעק ַא ,(סיורָאפ) "ןַאװַא ןַאש טניישרעד 1942 ןיא .גנוגעווַאב
 רעשיטסינומָאק רעד ךרוד ןבעגעגסױרַא) טנגוי רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא
 .(ייטרַאּפ

 רעד ןעװעג ךיוא זיא סָאװ ,גנוטייצ-טנורגרעטנוא עשיטסינויצ ַא
 -ילימ ןשידיי, ןופ ןוא עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא
 זענישרעד זיא (ןעמעלַא ץָארט) "םעמ ןַאקפ ןעמָאנ ןטימ ,(.ישז .א) "רעט
 ,גנוגעװַאב-סדנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד ןופ טָאטשטּפױה רעד ,זולוט ןיא
 ןעוועג זיא ּפָאק-סגנוטייצ ןרעטנוא .שדוח ןדעי סױרַא זיא ןוא ,1943 ןיא
 ךישממ טָאה גנוטייצ יד .עווענעשז.. ןיא טניישרעד יז זַא ,ןבירשעג
 רעבירַא זיא ןוא זולוט ןעײרפַאב ןכָאנ ךיוא ןעניישרעד וצ ןעוועג
 בקעי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןענישרעד זיא יז ּוװ ,זירַאּפ ןייק
 .1949 זיב ,קניפ

 גנואיײרפַאב רעד ךָאנ
 ,ךיירקנארפ ןעיירפַאב ןכָאנ ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז ןעגנוטייצ ליפ

 עקינייא טנָאמרעד ןבָאה רימ .שיזיוצנַארפ ןיא ייס ןוא שידיי ןיא ייס

 רעד רַאפ ןופ ןעגנוטייצ יד ןופ ךשמה ַא ןעוועג ןענעז סָאוװ ,ייז ןופ

 ויא ןעוועג ןענעז סע םגה .גנוטייצ-טנורגרעטנוא ןייא ןופ ןוא המחלמ

 לָאמנײק טרָאד זיא ,שידיי ןיא ןעגנוטייצ עכעלגעט יירד ךיירקנַארפ

 ַאזַא שיזיוצנַארפ ןיא גנוטייצ עכעלגעט עשידיי ַא ןענישרעד טינ

 טניישרעד יז ןוא לארשי-תנידמ ןיא רָאנ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא גנוטייצ

 ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג זיא תוחפל ווּורּפ ןייא רעבָא .(גָאט וצ טנייה זיב
 ,ןטסױװיטקַא עשיטסינויצ ייווצ ןופ ףליה רעד טימ ,ןטסילַאנרושז ייווצ
 גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעגעגסיורַא ןבָאה ייז .1952--1954 ןרָאי יד ןיא
 סנַאשזַא'ל עד ןָאיסַאמרָאפניא, ,ןיטעלויב ןטקורדעג ַא ןופ טַאמרָאפ ןיא
 ןיא ,(רוטנעגַא-סעיינ רעשידיי רעד ןופ תועידי) "וויוושז סערּפ עד
 ןעמוקעגנָא ןענעז סָאװ ,תועידי לטניב ַא ןרָאװעג ןבעגעג זיא סע ןכלעוו
 תועידי עלַאקָאל ,ןָאדנָאל ןופ "לקינָארק שיאושזד, ץנעגַא רעד ןופ
 ךיוא יוװ ,ןעגנולמַאזרַאפ ןגעוו סעיינ עצרוק לָאצ ַא ,ןּבעל ןשידיי ןופ
 ןעועג זיא רָאטקַאדער ןוא רעטייל רעד .לקיטרַא-טייל רעכעלגעט ַא
 וצ ,ןירג .נ -- ןעלקיטרַא יד ןופ רעביירש רעד ןוא ןָאסדיוװאד 'ילא
 -קנַארפ ןיא עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד ןופ רַאטערקעס טייצ רענעי
 רעד ןופ רָאטקַאדער רעטשרע ןוא רעדנירג רענעזעװעג ןוא ךייר
 ןופ רָאי ַא ךָאנ ."טרָאװ רעזנוא, גנוטיײצ רעשיטסינויצ רעכעלגעט
 טינ "גנוטייצ,/ עקיזָאד יד טָאה ןטיציפעד עסיורג ןוא ןעגנואימַאב
 ןעוועג זיא יז ןוא ןטנענָאבַא 600 יװ רעמ ןכיירגרעד וצ ןעוועג חילצמ
 .ןסילש וצ ךיז ןעגנּוװצעג

 -יזיוצנַארפ רעד ןיא רעטעלבנכָאװ-ייװצ ןוא רעטעלבנכָאװ עשידיי
 רעסיורג ַא ןיא המחלמ-טלעוו רעד טניז ןענישרעד ןענעז ךַארּפש רעש
 יד טָא ןופ לָאצ יד זיא גָאט וצ טנייה ךיוא .ליבַאטס טינ רעבָא ,לָאצ
 :"וויוושז ןובירט ַאל, ,טַאלבנכָאװ ןייא רָאנ רעבָא ,עסיורג ַא ןטפירשטייצ
 עקידנטיידַאב ַא טכיירגרעד טָאה ,גרובסַארטש ןיא טניישרעד סָאװ
 טכיײרגרעד ךיוא טָאה גנוטיײרּפשרַאפ ערעטיירב ַא .גנוטײרּפשרַאפ-דנַאל
 לָאמ ייווצ טניישרעד סָאװ ,"עווּורטער רעט ַאל; עטנָאמרעדנבױא יד
 רעזנוא, םעד סױרַא טיג סָאװ ,טפַאשלעזעג רעבלעז רעד ןיא שדוח ַא
 טרעוו סָאװ ,(הבית יד) "שרַא'ל, טפירש-שדוח עשירַארעטיל יד :"טרָאװ
 רעד רעטנוא ןרָאי ליפ) דנָאפ ןטקינייארַאפ ןשידיי ןכרוד ןבעגעגסיױרַא
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא טציא ןוא ,ןָאמָאלַאס לעשימ ןופ עיצקַאדער
 זיא סָאװ ,(תועידי עשידיי) "וויוושז ןָאיסַאמרָאפניא'ל, ; (טַאבַאס קַאשז
 טרעוו) ךיירקנַארפ ןיא עקירפַא-ןופצ יאצוי עשידיי יד ןופ ןַאגרָא רעד
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,(סערגנָאק-טלעװ ןשידיי ןכרוד טריסנַאניפ
 -ספמַאק רעשידיי רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא ,סורַאזַאל קַאשז ןופ
 .געט-טנורגרעטנוא יד ןיא עיצַאזינַאגרָא

 ם8 קסעקעפ עוז
 ץמאמתפמנ 5 אסעמומחמ 1920 (24 ג8508ץסא)

 -ָארּפ רעדָא עשיטסינויצ רעדָא ןענעז ןעגנוטייצ עטנַאמרעד עלַא
 סערּפ ַאל, סױרַא טיג רעגַאל רעשיטס:נומָאק רעשידיי רעד .עקידלארשי

 רעכעלגעט רעד ןופ עבַאגסיוא עשיזיוצנַארפ ַא) "רעדַאמָאדבעה לעווּונ
 זיא ?טַאלבנכָאװא סָאד טָא רעבָא ,'עסערפ עיינ, שידיי ןיא גנוטייצ

 -תבש) גנוטייצ רעשידיי רעד ןופ טייז עטצעל ַא ןעוועג בײהנָא םוצ

 ,רעדנוזַאב ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ טַאלבנכָאװ ַא ךָאנרעד ,(עגַאלײב
 טת סה
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 עדעי סע טניישרעד ,רענעייל לָאצ רעניילק רעד בילוצ ,ןרָאי טניז ןוא
 .ןכָאװ ייווצ

 רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןעגנוטייצ

 עקירפַא-ןופצ

 רעד ןיא ןעגנוטייצ עשידיי זַא ,ןכיירטשרעטנוא ךָאנ ףרַאד ןעמ
 ןעועג טינ זיא תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ
 רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ןעגנוטייצ .ךיירקנַארפ ןופ זיולב לָאּפָאנָאמ רעד
 ,םי ןשידנעללטימ םורַא תוליהק בור סָאד ןיא ןענישרעד ןענעז ךַארּפש
 ןיא יו ,ןדיי יד ןופ ךַארּפש-רוטלוק יד ןעוועג זיא שיזיוצנַארפ ּוװ
 -יוצנַארפ רעד ןיא .ךעלדנעטשרַאפ ןוא ,דנַאלנכירג ןוא ייקרעט ,םירצמ
 ןלעװ רימ .ָאקָארַאמ ןוא עיסינוט ,עירישזלַא ןיא ,עקירפַא-ןופצ רעשיז
 עשיטסינויצ יד לייוו ,עיסינוט ןיא ןעגנוטייצ ליפ יד ןענָאמרעד רקיצב
 -עגסיוא ךיז טָאה (גנוגעוואב עשיטסינָאיזיװער יד רקיעב) גנוגעווַאב

 ידי יידדילילייד דיל יה יד טטטק טדטט טיט =
 או יש יא 43-- וי 2 ןייוושי ו93/ --- ו9 דציואא 3607.

 ןירג לאנתנ

 .טמירַאב ןעוועג ןענעז ןעגנוטייצ עריא ןוא הנידמ רעד טָא ןיא טיײרּפש
 סקילעפ ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא סָאװ ,"וויוושז יווער ַאל, ייז ןשיווצ
 "?טסינָאיס ָאקע'ל, ;1924--1934 ןרָאי יד ןיא ,(לארשי ןיא טנייה) שולַא

 סָאד) "לעַארזיא'ד יוװ ַאל; ;הירדה-ןהכ ענער ןופ (ָאכע רעשיטסינויצ)
 -ןהכ ףסוי ןופ (טייהכיילג) "עטילַאגע'ל, :שיַאלב ןופ (ןבעל-לארשי
 לארשי .יטַאומ שזרעס ןופ (טייקיטכערעג יד) "סיטסושז ַאל; ; היסַאנג
 .ףַאטַאנ ילא ןוא טַאיַאה

 "ערטסוליא רינעװַאל, ןעוועג זיא ָאקָארַאמ ןיא ןעגנוטייצ יד ןשיווצ
 'יוו ַאל, --- רישזלַא ןיא :שזרוט ןתנוהי ןופ (טפנוקוצ עטרירטסוליא יד)
 .(ןבעל עשידיי סָאד) ?וויוושז

 יײס ,ןעגנוטייצ עקיטכיוו בור סָאד זַא ,ןבעגוצ רעבָא ףרַאד ןעמ

 ,ךיירקנַארפ ןיא ןענישרעד ןענעז סָאװ ,עשירַארעטיל ייס ןוא עשיטילָאּפ

 ןעגנוטייצ עלַאקָאל יד ןוא רעדנעל עקיזָאד יד וצ ךיוא ןעגנַאגרעד ןענעז
 רעד ןופ ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,יד וצ בָאגוצ ַא זיולב ןעוועג ןענעז
 ,זירַאּפ טָאטשטּפױה

 : גנוקרעמַאב
 ןופ וויכרַא ןכרוד רבחמ םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא עיפַארגָאילביב יד
 רעד ךרוד ךיוא יוװ ,זירַאּפ ןיא "םירבח לארשי לכ, ןופ קעטָאילביב רעד
 טכַארבעג ןענעז םיטרּפ עכעלבָאגוצ .קעטָאילביב רעלַאנַאיצַאנ רעשיזיוצנַארפ
 ,1942 ,קרָאיײרינ ,יקסווָאקיש .ז ןופ ?עסערּפ עשידיי רָאי 150, ןופ ןרָאװעג
 ןוא ,םילשורי ןופ סילַאמעט לעקסַאפ רעבײרש ןופ ףליה רעד טימ ךיוא יװ
 .לארשי רַארעשז ,זירַאּפ ןיא "םירבח לארשי לכ,, ןופ רַאטערקעט

 0000 7 = יי



 יקסניוועל בוט-םוי ר"ד

 עשידיי יד ןעניישרעד ןביוהעגנָא רעדיוו טָאה 1919 רָאי ןיא

 ,"הווקתה ,, שיזיוצנַארפ ןיא טפירשנכַאוװייװצ

 .1904 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ

 שיזיוצנַארּפ ןיא ןוא שימעלפ ןיא סױרַא ךיוַא ןענעז סע

 : ןטפירשטייצ ערעדנַא ."לַארטנעס ַאל,, ןוא יייבכמ,

 "טַאלבנכָאװ רעשידִיי , ,"עמיטש-ןטנַאשרַאמ יד, ,"רעגנוה רעד,
 ,"םיינזאמ ,, ןַאגרָא-ןטנעדוטס ,(שימעלפ-שידיי)

 ,"גנוטייצ יד , ,"ץל רעשיגלעב רעד, ,"גנוטייצ עׂשידִיי יד,
 שיזיוצנַארפ ןיא .ַא"א ירעטעלב עשיגלעב,, ,"ךָאװ יד,

 : עיצַאּפוקַא רעשיצַאנ רעד רַאפ ןענישרעד ןענעז
 ,"גנוקידייטרַאפ עשימַאנַאקע ,, ,"ענובירט עשידיי יד,

 -- עיצַאּפוקָא רעד תעב לַאגעלמוא ןוא "טפנוקוצ עשידיי
 ןרַאװעג ןפַאשעג זיא 1945 ןיא גנויירפַאב רעד ךָאנ .ײלעקַאפ רעד,

 גנוגעװַאב-סטעברַא רעד ןופ גנוטייצ עלַארטנעצ יד

 .(שיזיוצנַארפ) ייקלָאפ סָאד,,

 ןעװעג טינ טעמכ זיא טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ בייהנָא םייב
 -ילק רעקיטרָאד רעד .עיגלעב ןיא טפירשטייצ עשידיי םוש ןייק
 ןופ ןצענערג יד וצ גנַאגכרוד ןימ ַא יוװ ןעוועג זיא ץוביק רעשידיי רענ
 ןשיוצ זיא ךיוא רעבירעד .דנַאלָאה ןוא דנַאלשטייד ,ךיירקנַארפ
 -יוצנַאר פ :ןכַארּפש יירד ףיוא ןרָאװעג טדערעג ןדיי עשיגלעב יד
 -געלָא ה ,לסירב טָאטשטּפױה ןייז ןוא עינָאלַאװ ןָאיַאר ןיא -- שיז
 ןענעז סָאד) ןעּפרעװטנַא רעטנעצ ןייז ןוא עירדנַאלפ זיירק ןיא -- שיד
 ,רעזעגוטרָאּפ -- םידרפס רקיעב ןוא דנַאלָאה ןופ עקימַאטשּפָא ןעוועג
 -עיציזיוקניא רעד תעב דנַאלרעדינ ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה עכלעוו
 עשידיי יד ןופ ךַארּפש יד -- שטייד ןוא ,שוריג ןכָאנ ןוא הפוקּת
 עטשרע יד ןיא .ךיירטסע ןוא רעדנעל עשטייד יד ןופ ןטנַארגימע
 טקינייארַאפ ךיז ןבָאה'ס ןעוו ,טײקיגנעהּפָאמוא רעשיגלעב רעד ןופ ןרָאי
 ןָאלרָא ,שזעיל ,טנעג ,ןּפרעװטנַא ,לעסירב) תוליהק עשידיי עניילק יד
 עיגלעב ןיא עירָאטסיסנָאק רעשידיי רעלַארטנעצ ןייא ןיא (ךָאנ ןוא
 -עפס ַא ןיא שינעפרעדַאב יד ןרָאװעג טליפעגּפָא טינ ךָאנ זיא (1832)

 ןברוח ןזיב עיגלעב ןיא עסערּפ עשידיי יד

 יקסניוועל םוט-םוי ר"ד

 ןוא ?עסערּפ עשידיי , ןופ רָאטקַאדער
 "טנייה רעזירַאּפ , ןופ טנעדנָאּפסערַאק

 -עג ךיז טָאה עּפורג עשינטע עדעי .םוטנדיי םעד טָא ןופ ןַאגרָא ןלעיצ
 סָאװ ,ךַארּפש רעטדערעג ריא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ טזיײּפש
 עשיגלעב סָאד זיא סרעדנוזַאב .טייז רערעדנַא רעד ןופ ןעמוקעג זיא
 -מַא ןקידתונכש םוצ ןינע ןקיזָאד ןיא טנדרָאעגרעטנוא ןעוועג םוטנדיי
 .עּפָארײא-ברעמ ןיא תוליהקה-םא יד -- םַאדרעטס

 ַא טכַאמעג טָאה ,ילומרכ םיקילא ,לסירב ןופ בר רעטנרעלעג רעד

 ַא ךרוד לארשי תמכח רַאפ רעטנעצ ַא הליהק ןייז ןיא ןדנירג וצ ווּורּכ

 (1844--1841) שיזיוצנַארפ ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,טפירשטייצ

 ץגעװ ןעגנושרָאפ טכַארבעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ''266ג6 011681216"

 ,ןטײקכעלנעזרעּפ ןופ סעיפַארגָאיב ,ןליוּפ ,עילַאטיא ,עיגלעב ןיא םוטנדיי
 ןפיוא רעכיב ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ןוא קיטירק ,קינָארכ עשירַארעטיל
 יד טָא טצעשעג ןבָאה עטנרעלעג עשידיי .לג.ד.א םוטנדיי ןופ טיבעג

 ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעביא וליפא ןענעז םירמאמ עקינייא ןוא ענובירט
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 ןענישרעד רעבָא ןענעז סע .שיליוּפ ןוא שילגנע ,שטייד ,שידנעלָאה
 ןוא טרופקנַארפ ןייק ןרָאפעגרעבירַא זיא בר רעד .דנעב יירד זיולב
 .זירַאּפ

 ןעגנואיצַאב יד ןרָאװעג טפרַאשרַאפ עיגלעב ןיא ןענעז 1862 רָאי ןיא
 ָאסנָאמיד ןַארגַאל חלג רענַאקינימָאד רעד .ןדיי ןוא ןקילָאטַאק ןשיװצ
 ןגעק ךיוא יװ ,ןריקנַאב עשידיי יד ןגעק ןצעה ןפָא ןביוהעגנָא טָאה
 ןבָאה תוליהקה-ישאר יד .עירטסודניא ןוא לדנַאה ןיא ןטַאנגַאמ עקינייא
 עיצַאדילָאסנָאק רערעסערג ַא ןופ טייקידנעוװטיונ עדנעגנירד יד ןעזעג
 יד ןבָאה םעד בילוצ .תונעט עשיטימעסיטנַא יד ןכַאמ-טשינוצ ןופ ןוא
 גנוטייצ עשיזיוצנַארפ יד טייצ עסיוועג ַא "טפיוקעג, לסירב ןיא םירחוס
 ,די ַא ןעװעג זיא רָאטקַאדער ריא סָאװ 0046 1016" עיגלעב ןיא
 ןלַאקירעלק עשילױטַאק יד ןופ ןפירגנָא יד ןענעז תמאב ןוא ,לעדנַאמ
 .ןרָאװעג טליטשעגנייא

 לעווש רעד ףיוא
 טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ

 ןסקַאװעג זיא טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ לעװש רעד ףיוא
 ןזײװסױרַא ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא עיגלעב ןיא בושי רעשידיי רעד
 רעד ןופ רעטנעצ-טלעוו רעד ,ןעּפרעװטנַא .בושי ןליבַאטס ַא ןופ םינמיס
 -נַארגימע --- ןדִיי רעטנזיוט ךיז וצ ןגיוצעג טָאה ,עירטסודניא-ןטנַאילירב
 :טניימעג -- ןטיבעג עשיכיירטסע יד ןופ ןוא ןלױּפ ,דנַאלסור ןופ ןט
 ןיא טרעדילגעגנייא ךיג ךיז ןבָאה ןטנַארגימע עשידיי רעטנזיוט .עיצילַאג
 ןוא ,רעלדנעהניילק ןוא רעלטימרַאפ ,רעטעברַא יו עירטסודניא רעד טָא
 ןיא סעיציזָאּפ-לסילש ןעמענרַאפ וצ ןביוהעגנָא ייז ןבָאה זייווכעלסיב
 ןבָאה לסירב ןיא ךיוא .רענייטש-לדייא טימ לדנַאה ןלַאנָאיצַאנרעטניא
 ןופ בור סָאד) ןטנַארגימע עשידיי רעטרעדנוה טנדרָאעגנייא טוג ךיז
 עירטסודניא רעד ןיא טעברַא ןענופעג ןבָאה עכלעוו ,(דנַאלסור ןוא ןלוּפ
 רעצרוק רָאג ַא ןיא ןבָאה ייז ךיוא ןוא ,ןעיורפ רַאפ ןעלטיײב-טנַאה ןופ
 .עירטסודניא רעד טָא רַאפ רעטנעצ-טלעוו ַא וצ לסירב ןביוהרעד טייצ
 ןטרעוװ-רעגייטש עיינ ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה ןטנַארגימע עקיזָאד יד
 רעד ןופ דוסי םעד טגיײלרַאפ וליפא ןבָאה ןוא ,עּפָאריײא-חרזמ ןופ
 .(1899) גנוגעװַאב רעשיטסינויצ

 ןּפרעװטנַא ןוא לסירב ןופ עטסינויצ יד ןבָאה 1904 רָאי ןיא
 ןעמָאנ ןרעטנוא שטייד ןיא טפירש-שדוח ַא ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב
 ,םזינויצ ןרַאפ רעגנעהנָא ןעניוועג ןוא ןריזירַאלוּפָאּפ וצ ידכ ,"הווקתה;
 רעשידַיי-לַאנָאיצַאנ ַא ןופ ענובירט ַא יװ ןעניד וצ ,רקיעב ןוא
 רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא הקספה ַא טימ ,גנוטייצ עקיזָאד יד .גנוטכיר
 1936 רָאי ןיא רעבָא ,האוש רעד זיב ןענישרעד זיא ,המחלמ-טלעוו
 עשידיי יד) '1/ג66מ1/ 10 ףיוא ןעמָאנ ריא טרעדנעעג יז טָאה
 -ַאגרָא עשיטסינויצ עלַא טקינייארַאפ ךיז ןבָאה 1905 רָאי ןיא .(טפנוקוצ
 ןוא ןויצ-ילעוּפ ןופ ןּפורג יד ךיוא ייז ןשיווצ ,עיגלעב ןיא סעיצַאזינ
 שזעיל ןיא ןטעטיסרעווינוא יד ןיא ?המידק; ןדנַאברַאפ-ןטנעדוטס יד
 טָאה "הווקתה, ןוא ,עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ ַא ןיא -- טנעג ןוא

 יקסניוועל רומ-םוי ר"ד

 רעד .םוטנדיי ןלַאנָאיצַאנ ןרַאפ ענובירט ַא ןיא טלדנַאוװרַאפ ךיז
 ןבענ ןוא ,גייווצנירג ךירנייה רעװעקָארק רעד ןעװעג זיא רָאטקַאדער
 יד -- גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא סרעוט עקיטכיוו ייווצ יד םיא

 5 הנ עשיפ (ןַאשז) הנוי ןוא (רַאקסָא) עשוהי רעדירב

 ַא ןעמונרַאפ טָאה ,רענייטש-לדייא טימ םירחוס עטסנעעזעגנָא יד
 זיא ןוא טעטימָאק-סנָאיצקַא ןשיטסינויצ ןיא טרָא ןטלוב ןוא ןלַארטנעצ
 ןָאפ 1 לצרעה רעד ןופ רמוש רעיײרטעג ַא יו טמירַאב ןעוועג
 ןיא ןטסינויצ יד ןגיוצרעד רע טָאה טסייג ןקיזָאד ןיא .גנוגעװַאב רעד ןיא
 .עיגלעב

 טָאה המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ
 ןיא ,ןּפרעװטנַא א לסירב ןיא גנוטייצ ןכָאװ-ייװצ ַא יװ ןעניישרעד
 -יטסינויצ רעד ןופ םיגיהנמ יד ןעוועג ןענעז ןרָאטקַאדער יד .שיזיוצנַארפ
 רעבָא זיא סע .טייצ וצ טייצ ןופ טשיוטעג ךיז ןבָאה ןוא גנוגעוװַאב רעש
 .ה.ד.מ טסַילַאנרושז ןטריטנַאלַאט ןופ ןעמָאנ םעד ןענָאמהעד וצ יאדכ
 ןופ ךשמ ןיא טָאה רעכלעוו ,רחוס-ןטנַאילירב ַא ,(ץיברוה דוד לאכימ;
 -עגּפָא טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרא עניײז ןבירשעג רָאי 30 בורק
 .טרפב םזינויצ ןיא ןוא ללכב םוטנדיי ןיא ןעגנוריסַאּפ יד טלגיּפש
 ףיוא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןוא טצעזעגרעביא ןענעז ןעלקיטרַא ענייז
 .ןסערגנָאק עשיטסינויצ

 עגנושרָאפ טריפעגכרוד ןוא טניווועג שזעיל ןיא טָאה 1907 רָאי ןיא
 = ַאזינַאגרָא ןויצ-:לעוּפ יד .ווָאכָארָאב רעב ןויצ-ילעוּפ ןופ גיהנמ רעד
 ןבָאה שזעיל ןיא "המידק? דנַאברַאפ-ןטנעדוטס רעד ןוא ןעּפרעװטנַא ןיא
 -סודניא-ןטנַאילירב רעד ןיא ןענעדרָאניײא ךיז לָאז רע טגיילעגרָאפ םיא
 ופ עיצקַאדער יד ןריפרעבירַא םייב ףליה טגָאזעגוצ םיא ןוא עירט
 לָאװעג ךיוא םיא ןבָאה יז .ןּפרעװטנַא ןייק ןיוו ןופ ?טרָאװ עיינ סָאד;
 נ ַא ריא רַאפ ןלעטשפיוא וליפא ןוא טפירשטייצ ןייז ןיא ןפלעה
 אלשרָאפ רעיײז ןפרָאװעגּפָא רעבָא טָאה וװוָאכָארָאב .יירעקורד
 םעלבָארּפ סָאד ןשרָאפ ןוא ןענרעל ןעמוקעג זיא רע זַא ,טגָאזעג
 פ ענייז רַאפ עזַאב ַא יו רב ןיא טעטילַאנָאיצַאנ-לּפָאד רעד
 .לארשי-ץרא ןיא רעבַארַא ןוא ןדיי רעביא

 זיירק רעטיירב ַא טנעג ןיא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה 1912 רָאי ןיא
 עשידיי יד טימ ןעגנודניברַאפ טַאהעג טָאה סָאװ ,ןטנעדוטס עשידיי ןופ
 ,ןטנעדוטס ייווצ .דנַאלשטיײד ןוא ךיירקנַארפ ןיא ןדנַאברַאפ-ןטנעדוטס
 -עגנָא ןבָאה ,קינשרדָאּפ עשוהי ןוא ץישפיל .י ,ןטסילַאנרושז עגנוי
 ."טנעדוטס רעשידיי רעד, שידיי ןיא טפירש-שדוח ַא ןבעגסױרַא ןביוה
 רעקילדנעצ יד ןקינַײארַאּפ וצ ווּורּפ רעטשרע רעד ןעװעג זיא סָאד
 יע ופ ןטעטיסרעוװינוא יד ןיא ןדנַאברַאפטנעדוטס עשידיי
 = ןעוװעג טרָאד ןענעז ןטנעדוטס עשידיי בור סָאד .עּפָאריײא
 א יסרעווינוא עשיסור יד ןופ ענעבירטרַאפ ,עּפָאריײא-חרזמ ןופ עקימ
 ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא טפירש-שדוח יד .ןטנַארגימע עשיטילָאּפ ןוא
 ןיא יירעקורד רעקידנכערּפשטנַא ןַא ןופ לגנַאמ ןבילוצ) ןעגַאהנעּפָאק
 טינ טָאה רעכלעװ ,יקסוועשטיטיל .י ןופ יירעקורד רעד ןיא (עיגלעב
 רעשידיי רעד ןופ רעבָאהביל ַא קידנעייז ,טלָאצעג ןייק םעד רַאפ ןעמונעג
 ןענישרעד ןענעז סע .טנעדוטס ןשידיי ןופ ןָארטַאּפ רעד ןוא רוטַארעטיל

 ןופ ,רעשיפ הנוי .רעשיפ

 ןביוהעגנָא ?הווקתה 2

 1 טי ס

 כ }

+- 4 != 

+= 

 ש 24

 א 2 4 5 יי צי :



 ןברוח ןזיב עיגלעב ןיא עסערפ עשידיײ יד

 ץישפיל רעבלעז רעד זַא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא סע .ןרעמונ יירד זיולב
 טלעוו רעד רָאג ןופ ןעגנוטייצ עשידיי ןעלמַאז טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה
 רעד ןופ לרוג םעד טינ ןסייו רימ .ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא
 .ןרַאלּפמעזקע טנזיוט קילדנעצ עכעלטע טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,גנולמַאז

 -עטניא ןַא טרירטנעצנָאק ךיז ןּפרעװטנַא ןיא טָאה רָאי ןבלעז ןיא
 -על-תירבע רעד .ץנעגילעטניא רעקידנדער-שידיי ןופ זיירק רעטנַאסער
 טנַאקַאב רעטעּפש זיא) יקסוװָארװַאי יכדרמ ,קָאטסילַאיב ןופ רער
 -ירש רעשיאערבעה ַא יװ לארשי ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ןרָאװעג
 -- "ורפיס וניתובא, ןופ רעלמַאז ןוא רָאטקַאדער ,רעצעזרעביא ,רעב
 "ץל רענעּפרעװטנַא רעד, םעד ןבעגוצסיורַא ןבױהעגנָא טָאה ,(ןוסּפיל .מ
 רעמורק ַא יו טנידעג טָאה סָאװ ,טפירשטייצ עשיטסירָאמוה ַא ,(1912)
 טָאה ןרעמונ עכעלטע ךָאנ .ןּפרעװטנַא ןיא בושי ןשידִיי ןרַאפ לגיּפש
 ךיז ןּפרעװטנַא ןיא ןבָאה 1912 ןיא .ןעניישרעד וצ טרעהעגפיוא רע
 -נָאמרעדנביױא רעד ,יקסווָארװַאי .מ :ןטסילַאנרושז עגנוי ריפ ןפָארטעג
 -נָא ןבָאה ייז ןוא ,ןהכ .ש ןוא קַאילּפערק בקעי ,קינשזורדָאּפ עשוהי רעט
 רעד; עיגלעב ןיא טַאלבנכָאװ עשידיי עטשרע סָאד ןבעגוצסיורַא ןביוהעג
 ץנַאג ןיא עקידנדער-שידיי יד רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא סָאװ ,"ברעמ
 -קנַארפ ןיא ןטנעדנַאּפסערָאק עליבַאטס טַאהעג ןבָאה יז .עּפָאריײא-ברעמ
 ןרָאװעג טקורדעג זיא גנוטייצ יד טָא ךיוא .א .א דנַאלָאה ,ץייווש ,ךייר
 ,יקסוועשטיטיל ןטנָאמרעד-ןביוא ןופ יירעקורד רעד ןיא ,ןעגַאהנעּפָאק ןיא
 ןענישרעד ןענעז סע .ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל טָאה גנומענרעטנוא יד רעבָא
 קַאילּפערק ןוא יקסווָארװַאי .ןלַאפעצ ךיז זיא עּפורג יד .ןרעמונ 4 זיולב
 רעייז ןעװעג ךישממ טרָאד ןבָאה ןוא עקירעמַא ןייק טרירגימע ןבָאה
 רעד ןופ בייהנָא םוצ זיא קינשזורדָאּפ עשוהי .טייקיטעט עשירַארעטיל
 ןעועג ךישממ טָאה ,דנַאלגנע ןייק ןפָאלטנַא המחלמ-טלעוו רעטשרע
 ןָאדנָאל ןיא טגיילרַאפ טָאה רע ןוא טיײקיטעט עשיטסילַאנרושז ןייז
 זיא רעכלעוו ,טמַא-עסערּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןרַאפ (1920) דוסי םעד
 רעד ןופ חטש ןפיוא ןעגנולמַאז עשיפַארגָאילביב יד ןיא ןרָאװעג טמירַאב
 .עסערּפ-טלעוו

 1922 זיב 1914 רַאי ןופ

 רעשידיי רעד זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ
 רעטנזיוט רעקילדנעצ .ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא קרַאטש עיגלעב ןיא בושי
 עשיכיירטסע ןוא עשטייד .דנַאלגנע ןייק ןפָאלטנַא ןענעז רעגריב עשיסור
 .ץייווש ןוא דנַאלָאה ןייק רעבירַא ןענעז רעגריב

 ןענעז ,טַאטקַארט-םולש םעד ןביירשרעטנוא ןטימ ,1919 רָאי ןיא
 "הווקתה, .לסירב ןייק ןעמוקעגקירוצ ןדיי עשיגלעב ענעּפָאלטנַא יד
 -נַארפ רעד ןיא ,טַאלבנכָאװ-ייװצ ַא יו גנוניישרעד ריא טיינַאב טָאה
 .ךַארּפש רעשיזיוצ

 -ַאנ רעד ןּפרעװטנַא ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1920 רָאי ןיא
 ןביוהעגנָא ךיוא טָאה רעכלעװ ,"יבכמ, דנַאברַאפ-טרָאּפס רעלַאנָאיצ
 .שיזיוצנַארּפ ןיא ןוא שימעלפ ןיא זַאגרָא םענעגייא ןַא ןבעגוצסיורַא

 יד ןופ ףליה רעלַאיצָאס ןוא הקדצ רַאפ ןדנַאברַאפ יד

 רעטנזיוט יד ףליה טלייטרעד ןבָאה עכלעוו -- ,ןפרעװטנַא ןיא ןדיי
 ,רָאי ןופ ךשמ ןיא טָאטש יד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז סָאװ ,ןטנַארגימע
 -- ןצעזַאב וצ טרָאד ךיז ןרָאװעג ןעגנּוװצעג וליפא ןענעז יז ןופ ליפ ןוא
 ללוכ טָאה יז .עיצוטיטסניא רעלַארטנעצ ןייא ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה
 ןטנַארגימע יד רַאפ טייקיטעט ןייז סָאװ) ?םיחרוא-תסנכה, םעד ןעוועג
 םעד יסייפ לטָאמ, ךוב ןיא טרעדלישעג טוג ױזַא םכילע-םולש טָאה
 ןרינידרָאָאק וצ ידכ .א .א ךיק-סקלָאפ ,הרזע ,םילוח-רוקיב ,('סנזח
 -סיטַאטס יד ןוא סעיצוטיטסניא יד ,ןטלַאטשנַא יד ןופ טייקטיעט יד
 'ז2 0680216" םעד ןבעגעגסױרַא עיצוטיטסניא יד טָאה ,קיט
 -טנַאה עשידיי יד ךיוא .שיזיוצנַארפ ןוא שימעלפ ןיא טַאלבנכָאװ-ייווצ ַא
 -סעּפָארּפ ןפַאשעג ןבָאה ייז ןופ עקינייא .טקיניײארַאפ ךיז ןבָאה רעקרעוו
 ַא ןבעגסיױרַא ןסָאלשַאב ייז ןבָאה 1922 ןיא ןוא ןוויטַארעּפָאָאק עלענָאי
 ןשירַארעטיל ןופ בָאגוצ ןסיורג ַא טימ ,"דניירפ רעד, טַאלבנכָאװ
 רעד) גיצניג לאירזע ברה ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,לַאירעטַאמ
 ר"ד ןוא (עקָארק ןיא ,1899 ,"לוכשאה, ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג
 -שדוח ַא ןבעגסױרַא ןסָאלשַאב ךיוא ןבָאה ןדנַאברַאפ-טנגוי יד .רעקרעמ
 ,גיצניג .י ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,שימעלפ ןיא "אבכוכ-רבא טפירש
 עסיוועג ַא ."ריעצה רמושה, ןופ תושר ןיא רעבירַא ךָאנרעד זיא יז
 -גכָאװ ַא -- (ןַאגרָא רעזדנוא) '0מפ 0182" !ענישרעד ךיוא זיא טייצ
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,שימעלפ ןיא ,ןבעל ןשידִיי םעד טעמדיוועג טַאלב
 .(1924) קנַארפ .ש ןופ

 עסערּפ-טלעוו יד .דנַאלסור ןיא רעגנוה ַא ןעוועג זיא טייצ רענעי וצ

 יד רַאפ גנוקילײטַאבטימ ןוא ףליה ןגעוו ןפור טכעלטנפערַאפ טָאה

 ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עיגלעב ןיא ךיוא .ןסַאמ עקירעגנוה

 ןיא עקירעגנוה יד רַאפ טעטימָאק-ספליהק ַא ןטנַארגימע עשידיי

 -ַאב ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ ןענעז קעווצ ןקיזָאד ןרַאפ ןוא "דנַאלסור

 -טייצ ַא ןרָאװעג ןעבעגסױרַא ךיוא זיא סע .סעמוס-טלעג עקידנטייד

 סע רעכלעװ ןופ ,"רעגנוה רעד, ,שיזיוצנַארּפ ןוא שידיי ןיא ,טפירש

 .ןרעמונ עכעלטע ןענישרעד ןענעז

 עשיגלעב יד ןיא ןדירַאי ןוא קרעמ יד ףיוא רעלדנעה עשידיי יד
 בור סָאד) ,ןגייטש ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה לָאצ רעייז סָאװ ,ךעלטעטש
 -סױרַא קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג ךיוא ןבָאה ,(ןליוּפ ןופ ןטנַארגימע ייז ןופ
 -סנבעל רעייז ןעלגיּפשּפָא לָאז סָאװ ,שידיי ןיא טפירשטייצ ַא ןבעגוצ
 ,טכער ערעייז ןקידייטרַאפ ,ןבעל ןשידיי ןגעוו ןרימרָאפניא ,רעגייטש
 ןייגרעד טינ ךיז לָאז ןעמ זַא ,ךַאפ ןיא טייקכעלרע ןוא קיטע יד ןטיהּפָא
 ,ןזײרּפ יד ןיא ןרירוקנָאק טינ ןלָאז ,ןבעל סָאד ןרעדנַא םעד רענייא
 יז ןבָאה טייצ רעגנַאל רָאג ַא ןופ ךשמ ןיא .לג.ד.א ףליה עקיטייזנגעק
 רעד רעטנוא ,"עמיטש-ןטנַאשרַאמ יד, טפירשטייצ יד ןבעגעגסורַא
 .ערעדנַא ןוא ןַאמרעביל .ד .מ ,יקסווָאקשַאמָאר .ד .ח ןופ עיצקַאדער

 -טייצ עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עשידָאירעּפ ןעװעג ןענעז סָאד
 ןבָאה ןוא בושי ןשידיי ןצנַאג םעד ןעמונעגמורַא טינ ןבָאה סָאװ ,ןטפירש
 ןשיװצניא .רעגייטש ןשידי םעד רעטיירב טלגיּפשעגּפָא טינ וליפא
 סולפוצ ןכרוד ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג בושי רעשידיי רעד טָאה רעבָא
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 ןרָאװעג ןסױטשעגסױרַא ןענעז סָאװ ,ןטנַארגימע עיינ רעטנזיוט ןופ
 טנָאקעג טינ ללכב ןבָאה רעדָא ,רעצעלּפ-סטעברַא ערעייז ןופ ןלוּפ ןיא
 -עג טָאה סָאװ ,סיזירק ןכעלטפַאשטריװ ןבילוצ טעברַא ןייק ןעמוקַאב
 -נייא ןַא ,סַאלק רעיינ ַא ןעמוקעגוצ עיגלעב ןיא זיא ױזַא .ןליוּפ ןיא טשרעה
 רעטעברַא רעצרַאװש ַא :טנַארגימע רעשידיי ןימ ןייז ןיא רעקיטרַאדקיצ

 ןעגנומענרעטנוא-לָאטש יד ןיא ,ןיטערב ןוא ןערעס ןיא ןבורגנליוק יד ןיא

 .א .א רעײבוליַאל ,ַאורעלרַאש ןופ ןעיירעסיג-ןזייא יד ןיא ,לירעקָאק ןופ

 לגנַאמ ןפרַאש ַא ןופ ןטילעג ןבָאה סעירטסודניא-רעווש עקיזָאד יד
 רעמ ןיא רעבירַא זיא רעטעברַא רעשיגלעב רעד .טנעה-סטעברַא ןיא
 טנפעעג ןענעז רעבירעד .ןעגנומענרעטנוא ערעטכייל ןוא עליבַאטנער
 סָאװ ,רעטעברַא רעטנזיױט רעקילדנעצ יד רַאפ ןרעיוט יד ןרָאװעג

 ערעווש ןיא ןעניפעג וצ ידכ ,ןלױּפ ןוא עילַאטיא ןופ טרעדנַאװעג ןבָאה

 ןדיי רעטרעדנוה .סנבורג יד טָא ןיא טיורב לקיטש ַא ןעגנוגנידַאב
 ץענערג רעשיגלעב רעד וצ ןעמוקעג טייצ רענעי וצ ןענעז ןליוּפ ןופ
 יד ןיא ןטעברַא וצ טכַאמ-ץענערג רעד ייב ךיז קידנטכילפרַאפ ןוא
 ַא ןוא שינעבױלרעד-רָאפנײרַא ןַא ןעמוקַאב ףכית ייז ןבָאה --- סנבורג
 ץענערג רעד וצ ןעמוקעגנָא ןענעז גָאט ןסיוועג ַא .טרָאּפסַאּפ ןקיליײװטיײצ
 םוש ןָא ,ןוז סבר ןטימ שארב ,ווָאטיטול לטעטש ןופ ןשטנעמ עגנוי ךס ַא
 רעטעּפש ייווצ-גָאט ַא ,הליהק רעד ןופ לּפמעטש ןטימ זיולב ,ןטנעמוקָאד
 -עג טינ טָאה סע ןוא סנבורג יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ּפָארַא ייז ןענעז
 ערעייז רַאפ םייהַא טלעג טקישעג ןיוש ןבָאה ייז יו שדוח ןייק טרעיוד
 .רעדניק ןוא ןרעטלע ,ןעיורפ

 טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה עיגלעב ןופ ןטעטיסרעווינוא יד ןיא ךיוא
 ךיז ןבָאה שזעיל ןופ טעטיסרעווינוא ןיא .ןטנעדוטס עשידיי רעטרעדנוה
 -ןטנעדוטס ןשידיי ןופ גנולייצ רעד טול ,טנרעלעג טייצ רענעי וצ
 טרעדנוה עכעלטע .עּפָאריײא-חרזמ ןופ ןטנעדוטס עשידיי 800 ,דנַאברַאפ
 ןיא טעטיסרעווינוא ןעיירפ ןיא ךיוא יװ ,טנעג ןיא ןעוועג ךיוא ןענעז
 -ביוה רעד ןיא ןּפרעװטנַא ןיא לוש-סלדנַאה רערעכעה רעד ןיא ,לסירב
 -שטריוודנַאל רערעכעה רעד ןיא ןוא עיוורעוו ןיא ליטסקעט רַאפ לוש
 עקידנדער-שידיי ןעוועג ןענעז עלַא ייז .ָאלבמַאז ןיא לוש רעכעלטפַאש
 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רענעייל ןוא
 ןבלעזמעד גוצ-סערּפסקע ןטימ עיגלעב ןייק ןעמוקעג זיא ןוא ןלױּפ
 ,גָאט

 .ןטסילַאנרושז קילדנעצ עכעלטע ןעוועג ןענעז ןטנַארגימע יד ןשיווצ
 ועּפרעװטנַא ןיא ךַאפ-ןטנַאלירב ןיא טעברַאעג טָאה ייז ןופ בור סָאד
 ןעװעג ןענעז יײז ןופ עקינייא .לסירב ןיא ןעלטיײב-טנַאה ייב רעדָא
 ןורהא רעטכיד רעד יוװ) ןבורג-ןליוק ןיא רעטעברַא וליפא ןוא ןטנעדוטס
 רעד וצ עיגלעב ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק ןקיש טפָא ןגעלפ ייז .(במָאד
 ןטסילַאנרושז יד .עקירעמא-םורד ןוא -ןופצ ,ןליױוּפ ןיא עסערּפ רעשידיי
 ןוא ןעגנוגעװַאב ,ןבעל ןלערוטלוק ןיא טליטעגסיוא ךיוא ךיז ןבָאה
 -רעד וצ קיטיונ רַאפ ןעניפעג רימ .ןדיי עשיגלעב יד ןשיװצ ןעיײטרַאּפ
 ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עקינייא סָאװ ,ייז ןופ קיסיירד ךרעב ָאד ןענָאמ
 .י ,קנַאלב .פ ,סייוו םהרבא ,רערעל דוד ,ןגָאבלענעצַאק ר"ד :האוש רעד
 םהרבא ; (לסירב) גרעבנעדייז .נ .ב ,ןַאמרעביל .ק ר"ד ,רעלסעט ,רעפיול

 יקסניװעל בוטימוי ר"ד

 יקסנַאשטשירט .ש ,גיצניג לאירזע ר"ד ,ןַאמטלַא .מ ,רעקרעמ ןמלז ,לעגיט

 ,יקסמילַאזָארעי ,ףרָאד .ז ,םיובנענעט עשוהי ,ינשולס .א ,(ריאמ-ןב .ש)
 ,(טרָאּפַאּפָאר) יבצ ןב קחצי ,רעלסערפ ,לורק ,רעטסנעפ היבוט ,סנרּכ
 :(ןּפרעװטנַא) סקַאװ ,רעגרעבנערינ .י .מ ,רעלסומ .מ ,רופיצ .ב .י ר"ד
 .ש ,יקצָארט .ד ,ץישפיל :(שזעיל) רעמייהסעדליג סחנּפ ,רעלומ לארשי
 גנורעדָאפ יד סורַא לָאמניײא טינ זיא ןזיירק יד טָא ןופ .א .א (טנעג) ןייטש
 סָאד ןעלגיּפשּפָא לָאז סָאװ ,עיגלעב ןיא גנוטייצ עשידיי ַא ןבעגוצסיורַא
 .אפוג ייז ךיוא יו ,ןבעל עשידיי

 רעזירַאּפ, שידיי ןיא גנוטייצ עכעלגעט ַא ןענישרעד זיא זירַאּפ ןיא
 -רעד וצ קיטכיר רַאפ ןטלַאהעג ןבָאה רעמיטנגייא-סגנוטייצ יד ."טנייה
 ןטלַאהרעד זיא גנוטייצ יד לייוו ,עיגלעב ןיא רענעייל ןשידיי םעד ןרעבָא
 .ירפרעדניא ,גָאט ןבלעז םעד לסירב ןוא ןּפרעװטנַא ןיא זירַאּפ ןופ ןרָאװעג
 עלעיצעּפס ַא גָאט ןדעי גנוטייצ רעד ןיא טעמדיוועג טָאה עיצקַאדער יד
 רעביירש ןכרוד טריגַאדער) עיגלעב ןיא ןבעל ןשידיי ןרַאפ גנולײטּפָא
 .(תורוש יד טָא ןופ

 ןברוח ןזיב 1922 ןופ

 ןביוהעגנָא שטיווװָאבוקעי .ש ןוא .ה רעדירב יד ןבָאה 1923 רָאי ןיא
 עשימעלפ-שידיי ַא רעטָאפ רעייז ןופ יירעקורד רעד ןיא ןבעגוצסורַא
 "1006508 -- ?טַאלבנכָאװ רעשידיײ; ןעמָאנ ןרעטנוא טַאלבנכָאװ
 ןרָאװעג ןסָאלשעג גנוטייצ יד זיא רעטעּפש טייצ עסיוועג ַא טטס680126"
 -נכָאװ עשידיי יד ןבעגוצסיורַא ןביוהעגנָא ייז ןבָאה טרָא ריא ףיוא ןוא
 .ה ןעװעג זיא רָאטקַאדער-טּפױה רעד ."עסערּפ עשידוי יד , טפירש
 ןשירַארעטיל ןייז טימ ןבירשעגרעטנוא ךיז טָאה רעכלעוו ,שטיוװָאבוקעי
 .רעקוצ-במָאד עשוהי ןעוועג זיא ףליהעג ןייז .ריווצ ירנאה םינָאדװעסּפ
 עזעיגילער יד ךרוד ןעמונעגנָא ןעוועג זיא גנוטיײצנכָאו עקיזָאד יד
 יד ןעוועג וליפא יז זיא (1925) רָאי ןייא .הליהק רעד ןיא ןצנַאטסניא
 -קַאדער רעד רעטנוא) עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד ןופ ןירעגָאזטרָאװ
 םעד טרעטנענרעד טָאה עיצקַאדער יד .(תורוש יד ןופ רעביירש ןופ עיצ
 רעטַאעט ןשידיי ןוא ןשימעלפ םוצ ,ערעּפָא וצ ,טסנוק רעד וצ רענעייל
 טָאה יז .רָאטקַאדער ןופ סעיזנעצער ךרוד ,ןטרעצנָאק וצ ןוא
 ַא ןוא טלעװ רעסיורג רעד ףיוא ןבעל ןשידיי ןופ תועידי טכַארבעג
 רעדיו זיא 1924 ףוס .עיגלעב ןיא ןבעל ןשידיי ןופ קינָארכ
 ןופ טפירש-שדוח ַא ןבעגוצסיורַא ווּורּפ ַא עיגלעב ןיא ןרָאװעג טכַאמעג
 עשידיי יד ןופ סערגנָאק-טלעװ ןטשרע ןכָאנ .דנַאברַאפ-ןטנעדוטס ןשידיי
 ןרעטנוא טפירש ַא ןענישרעד זיא ןּפרעװטנַא ןיא ןדנַאברַאפ-ןטנעדוטס
 תירבע ןיא עגַאלייב ַא טימ ,שיזיוצנַארפ ןיא ,:1,8406160+ 131" ןעמָאנ
 .שידיי ןוא

 -מוא ןַא ןבעגוצסיורַא ווּורּפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא ןּפרעװטנַא ןיא
 עטנוא ,"םינזאמ ,, ןעמָאנ ןטימ תירבע ןיא טַאלבנכָאװ-ייווצ עשיאייטרַאּכ
 .תורוש יד ןופ רעביירש ןופ ןוא סַאלג .י .י גָאגַאדעּפ ןופ עיצקַאדער רעז
 -תירבע ןופ זיירק רעטיירב ַא ןּפרעװטנַא ןיא ןעוועג זיא טייצ רענעי ֹוצ



 ןברוח ןזיב עיגקעב ןיא עסערפ עשיד" יד

 זיא'ס ןוא ,רעביירש ןוא רערעל ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ,עקידנדער
 -רעד ןענעז סע ."תירבע תוברתלו הפשל הדוגא; יד וויטקַא ןעוועג ךיוא
 ןענישרעד זיא סָאװ ,עטייווצ יד ."םינזאמ,, ןופ ןטפעה ייווצ זיולב ןעניש
 .םעה-דחא ןופ רכז םעד טעמדיוועג ןעוועג זיא ,1927 רָאֵי בייהנָא

 יד, ןּפרעװטנַא ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1928 רָאי ןיא
 רענליוו ןטימ ,טַאלבנכָאװ שידיי וויסערגָארּפ ַא -- "גנוטייצ עשידיי
 .שודיח רעסיורג ַא ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא סָאװ ,גיילסיוא ןשידִיי
 -- רעבעגסױרַא רעד ןוא ,לעגיט םהרבא ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעד
 ,טסילַאנרושז רעקיעפ ַא ןעוועג זיא לעגיט .א .בוַאל והילא רעקורד רעד
 -געוו ַא ןיא ןעמוקעגמוא זיא רע .רעדעפ רעפרַאש ןוא גיוא ןפָא ןַא טימ
 ןרָאװעג טמיטשַאב רָאטקַאדער סלַא זיא טרָא ןייז ףיוא .עפָארטסַאטַאק
 -עגנָא ןַא ףיוא ןענַאטשעג זיא גנוטייצ יד .תורוש יד ןופ רעביירש רעד
 ןקידנטעברַא ןופ טסייג םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה יז ןוא ָאוװינ םענעעז
 .רָאי יירד ךרעב ןענישרעד זיא יז .לארשי-ץרא

 ןרעייפ וצ טיירגעג ךיז עיגלעב ןיא ןעמ טָאה 1920 רָאי ןיא
 טליפענּפָא זיא סע .טייקיגנעהּפָאמוא ןופ גָאטרָאי ןטסטרעדנוה םעד
 לָאז סָאװ ,גנוטייצ גָאט רעשידיי ַא ןיא שינעפרעדַאב יד ןרָאװעג
 ןענעז עכלעוו ,ןטנַארגימע ייז ןופ בור סָאד -- ןדיי יד ןדניברַאּפ
 יד ןוא ,רוטלוק רעקיטרָא רעד ןיא ןרָאװעג טריברָאסבַא טינ ךָאנ
 רַאפ ןעוװעג ךָאנ ןענעז ,שיזיוצנַארּפ ןוא שימעלפ ,ןכַארּפש-הנידמ
 ַא ןעגנערב ייז לָאז ןוא דנַאל ןיא ןעגנוריסַאּפ יד טימ -- דמערפ ייז
 ךרוד ,בושי ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןגעװ עיצַאמרָאפניא עלופ
 רעשידיי רעסיורג רעד ףיוא ןוא טרָא ןפיוא ןבעל ןשידיי ןגעוו תועידי

 1 םפססאמטצס 1926 - הנושאר הנש ןפרת תבט א ןוילנ
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 יּתגלפמ-יּתלּב ןועּובש-ּוּד

 םינזאמ תרבח יע רואל אצוי
 ,יקסניול ,י :תכרעמה רבח םלנ י .י :ךרועה

 רעטנוא ,"גָאט רעשיגלעב רעד; ןעמָאנ ןרעטנוא ,שידיי ןיא גנוטייצ
 זיא רעבעגסױרַא רעד .תורוש יד ןופ רעביירש ןופ עיצקַאדער רעד
 שטנעמ ַא ,רחוס-ןטנַאלירב רענעעזעגנָא ןַא ,ד"יה דימש ףלָאדַא ןעוועג
 ןעוװעג זיא רעווש רעייז .טייקיצרַאהטיירב ןוא שינעדנעטשרַאפ טימ
 יד ןענרעל טפרַאדעג טָאה ןעמ .גנוטייצ-גָאט רעד ןופ געװ רעד
 -יא עלענש ןעמענפיונוצ ,עיצקַאדער רעד ןיא רעטעברַא עשינכעט
 ןכַארּפש יד -- שידנעלָאה ןוא שילגנע ,שיזיוצנַארפ ןופ סרעצעזרעב
 .ןטנעדנַאּפסערָאק עשידנעלסיוא ןופ ןוא ןרוטנעגַא-ףַארגעלעט יד ןופ

 לעגיט םהרכא

 ,"גנוטייצ עשידיי יד, ןופ רָאטקַאדער

 -טינ ןוא עשידיי יד .עטכעלש ןעוועג ןענעז ןעגנוגנידַאב-יירעקורד יד
 ןופ ןטלַאהעגּפָא לייוורעד ךָאנ ךיז ןבָאה רעמיטנגייא-סטפעשעג עשידיי
 ןטייקירעוש ןופ םישדח עכעלטע ךָאנ .גנוטייצ רעד ןיא תועדומ ןבעג
 ןענישרעד ןענעז טרָא ריא ףיוא ןוא ןרָאװעג ןסָאלשעג גנוטייצ יד זיא
 יז ךיוא רעבָא -- "סעיינע ןוא "רעזייוגעוו רעד, רעטעלבנכָאװ יד
 טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה 1921 רָאי ןיא .םימי-תוכירא ןייק טַאהעג טינ ןבָאה
 ריא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןוא (עטכער) "ןויצ-יריעצ; גנוגעוװַאב יד
 ךָאנרעד זיא רעכלעוו ,יבובוק .ל.א ר"ד) יקציווָאבוק .ל.א ר"ד גיהנמ
 רָאטקעריד ןוא עניטנעגרַא ןוא ןליוּפ ןיא לארשי ןופ רָאדַאסַאבמַא ןעוועג
 רעד ןיא טציא טעברַא) ישורב גילעז ןוא ,(םילשורי ןיא "םשו די; ןופ
 ,(קרָאי-וינ ןיא ָא"וויי םייב ךוברעטרעוו ןשידיי ןסיורג ןופ עיצקַאדער
 .?טעברַא ןוא קלָאּפ , טַאלבנכָאװ סָאד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא

 -ײברַא, טַאלבנכָאװ סָאד ןבעגעגסױרַא ןבָאה (עקניל) "ןויצ-ילעוּפ,
 -רעבליז רודגיבא גיהנמ רעייז ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,?טרָאװ רעט
 -זמ רעד ;"לארשי הנחמ; ןבעגעגסױרַא טָאה לארשי תדוגא .ד"יה ןייטש
 .מ.א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ןיטעלויב-יחרזמ, --- דנַאבַארפ-יחר
 םעד ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןטסינומָאק עשידיי יד :ערעדנַא ןוא יקסווָאכינג

 זיפ
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 ןרירגימע וצ עדנַאגַאּפָארּפ ַא טריפעג םיא ןיא ןבָאה ייז ןוא ?דרעזעג,
 רעשידיי ַא טיובעג טרעוװ סע ּוװ ,ןַאשזדיבָאריב ןיא טצעזַאב ךיז ןוא

 ןענישרעד ךיוא זיא סע .ךַארּפש עלעיציפָא ןייז יו שידיי טימ .,ןָאיַאר
 ןעמָאנ ןטימ טַאלבנכָאװ זָאלברַאפ ןוא שיאייטרַאּפמוא ןַא (1931 ןיא)
 ןענעז סע .ץיװָארָאה .ה .מ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ןבעל רעזנוא;
 ןביוהעגנָא טָאה ןּפרעװטנַא -- לסירב ןיא .ןרעמונ 15 ןענישרעד זיולב
 ,(1935--1921) "רעירוק רעד,,טַאלבנכָאװ שיאייטרַאּפמוא ןַא ןעניישרעד
 "רורדא ,"םירבח ןשיוװצא טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ ןיטעלויב ַא
 טימ ,?טרָאװ עשידיי סָאד; ,(טנגוי רעשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ רעד ןופ)
 ןענעז טייצ וצ טייצ ןופ .ַא.א םיובנריב המלש ר"ד ןופ גנוקילײטַאב רעד
 ןוא טעברַא יד ןריזינַאגרָא וצ לארשי ןופ םיחילש ןרָאװעג ןדַאלעגנייא
 ריאמ ,יקציווָאכושז הילדג ,רוצ בקעי יו ,סעיצקַא ןיא טנגוי יד ןעיצנײרַא
 יד טָאה ל"קק ןופ טעברַא יד טגייווצרַאפ ךיז טָאה'ס ןעוו .ַא .א יחרזאה
 יו ,שימעלפ ןוא שיזיוצנַארפ ,שידיי ןיא ןעניטעלויב ןבעגעגסױרַא גנוטייל
 לאוי ןוא גרעבמָארב רתסא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "לואג, ךיוא
 ןבעגעגסיורַא טייצ וצ טייצ ןופ טָאה "תדבועה י"א ןעמל הגיל; יד .סופ
 ןופ ןוא תיבגמ ןופ געט יד ןיא סרעדנוזַאב ,שידיי ןיא ןיטעלויב ַא
 דובכל ןיטעלויב ַא ןענישרעד זיא סע .סערגנָאק ןשיטסינויצ םוצ ןלַאװ
 ןייז טימ ,(ר"זש ,לארשי תנידמ ןופ אישנ רעד רעטעּפש) ווָאשַאבור ןמלז
 -עד ַא רַאפ טַאדידנַאק ןעוועג זיא רע ןעוו -- עטכישעג-סנבעל ןוא דליב
 .סערגנַאק םוצ טַאגעל

 .נארפ }| ןיהפ 2 =סטא טא 2885מ5ד

 ?עברא ןוא קלאפ
 רעד ןיא סיזירק רעשימָאנָאקע רערעוװש ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע

 -ַאב רעייז ןריולרַאפ ןבָאה רעטעברַא רעטנזיוט .עירטסודניא-ןטנַאילירב
 טשרעהעג טָאה טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ןוא גנוקיטפעש
 -ַאנרושז רעװעשרַאװ רעד טווּורּפעג טָאה ןַאד ןוא .גנומיטש עטקירדעג ַא
 יד ןקיטומרעד (?טנעמָאמ, ןיא רעירפ טעברַאעג) ןײטשכָאה .ל טסיל
 .19231) "ץל רעשיגלעב רעד; טַאלבנכָאװ שיטסירָאמוה ַא ךרוד ןדיי
 ,"ץל רענעּפרעװטנַא רעד, ןופ ָאווינ םוצ ןעמוקעג טינ רעבָא זיא סָאד

 יקסנועל רוטימוי ר"ד

 ךָאנ .(ןוספיל) יקסוװָארװַאי .מ ןבעגעגסױרַא 1912 ןיא טָאה סע סָאװ
 .ןעניישרעד טרעהעגפיוא גנוטייצ יד טָאה ןכָאװ עכעלטע

 ןבעגוצסיורַא וװּורּפ רעטסנרע ןַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא 1932 רָאי ןיא
 ,רַאדנעלַאק-רָאי םוצ בָאגוצ ןיא סָאװ ,ךוברָאי-ךַאנַאמלַא ןַא עיגלעב ןיא
 המישר ,עטכישעג רעשידִיי רעד ןיא סעטַאד ,דנַאל ןיא ןדירַאי ןופ המישר
 ןבעגעג ךיוא ןלָאז --- .וו.א.א ןעײטרַאּפ ןוא סעיצוטיטסניא עשידיי יד ןופ
 -גרעלעג ענייז ,םוטנדִיי ןשיגלעב ןגעוו ןעגנושרָאפ ןוא ןעלקיטרַא ןרעּוו
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעד .םיגיהנמ ןוא םינקסע ,סעיצוטיטסניא ,עט
 זיא ווּורּפ רעקיזָאד רעד .רעטעּפלַאפ .י ןעבעגסױרַא רעד ןוא סופ לאוי
 ןיא ןעלקיטרַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז ךַאנַאמלַא ןיא .ןעגנולעג
 ןיא םזינויצ ןופ עטכישעג רעד ןגעוו שיזיוצנַארפ ןוא שידנעלָאה ,שידיי
 ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעגנושרָאפ ,(רענישטרוט םוחנ) עיגלעב

 ,ןַאמלוא .ש ר"ד ,ןעגָאבלענעצַאק .נ ר"ד ,ןַאמרעביל .ק ר"ד) עיגלעב ןיא

 ןוא ןַאמטלַא .מ ,רערעל ר"ד ,ןַאמרעב ר"ד ברה .,יקסניוועל בוט-םוי
 ַא ןבעגוצסורַא ןעגנוטיירגוצ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז סע .(ערעדנַא
 וצ טָאה סיזירק רעשימָאנָאקע רעד רעבָא -- 1934 -- דנַאב ןטייווצ
 .טזָאלרעד טינ םעד

 "גנוטייצ יד רעטעלבנכָאװ ןעניישרעד ןביוהעגנָא ןבָאה לסירב ןיא

 -- (1938--1935) "רעטעלב עשיגלעב; ,(1934) "ךָאװ יד , ,(1935---1933)

 זיא (1933) "סעיינ עטצעל; .ןגַארפ-רוטלוק ןוא טסנוק רַאפ ןַאגרָא ןַא

 ךָאנרעד ךיז טָאה יז ןוא טַאלבנכָאװ ַא יו בייהנָא םוצ לסירב ןיא סױרַא

 .לװ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא .גנוטייצגָאט ַא ןיא טלדנַאװרַאפ

 גנוטייצגָאט יד .רענגַאװ רעקורד ןופ עבַאגסױא רעד ןיא ןוא ןַאמסָארג

 יז זיא ךרעב רָאי ַא ךָאנ ןוא םויק ריא רַאפ טלגנַארעג ךיז טָאה

 ןתנ רעקנעד ןוא רעביירש רעד .טיציפעד ןסיורג ַא טימ ןרָאװעג ןסָאלשעג

 ַא (1933) ןבעגעגסױרַא ןּפרעװטנַא ןיא טָאה (רחא והיתתמ) םיובנריב

 .עיצידַארט ןוא תד ןופ טסייג ןיא --"ףור רעד; ןעגנולמַאז עשידָאירעּפ ייר

 דנַאלשטיײד ןיא םישזערייצַאנ רעד טָאה 1934--1933 ןרָאי יד ןיא

 ןעמוקעגפיוא ָאד זיא סע .עיגלעב ףיוא ןטָאש ןייז ןפרַאװ ןביוהעגנָא

 "יפ ריא ןופ ןעמָאנ ןפיוא "ןטסיסקער; גנוגעווַאב עשיצַאנ-שיטסישַאפ ַא

 ןוא טקרַאטשרַאפ ךיז ןבָאה דנַאלשטייד ןיא ןדיי ןגעק תוריזג יד .רער

 .עיגלעב ןיא ןעװעטַאר ךיז ןוא ןפיולטנַא וצ ןזיװַאב ןבָאה ייז ןופ רעטנזיוט

 -עז םיטילּפ עשטייד יד תבוטל טעטימָאק-ספליה ןופ ץנעדיווע רעד טיול

 ךורבסיוא ןרַאפ רָאי סקעז יד ןיא ןּפרעװטנַא ןיא ןרָאװעג טריברָאסבַא ןענ

 טנזיױט קיצנַאװצ רעביא (1939 רעבמעטּפעס רעט-1) המחלמ רעד ןופ

 סָאװ ,עכעלגעמרַאפ טנזיוט עכעלטע ץוח ,דנַאלשטייד ןופ םיטילּפ ,ןדיי

 .טעטַימָאק-ספליה ןיא ןרָאװעג טרירטסיגער טינ ןענעז

 יד טימ טפמעקעג רעװש טָאה ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיגלעב יד

 יד ןבָאה ןלייפ יירד יד ןופ גנוזָאל רעד רעטנוא .ןטסישַאפ עשיגלעב

 ןופ סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ןסירעגפיוא ןסַאמ-רעטעברַא

 עשידיי יד ןציש וצ ידכ ,ןטעקיּפ טקישפג ךיוא ןבָאה ןוא ,ןטסיסקער יד

 ךיז טָאה טנגוי עשידיי יד .ןעגנומענרעטנוא ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ

 ,טליפעג ןבָאה ןדיי יד .רעפמעק יד ןופ ןעייר יד וצ ןסָאלשעגנָא זיײװנסַאמ



 ןברוח ןזיב עיגלעב ןיא עסערפ עשידי יד

 ןיא .ןקידיײטרַאפ וצ ךיז ןוא ןטיירג וצ ךיז טייצ יד ןעמוקעג זיא'ס זַא
 -ץרא ןקידנטעברַא ןופ גיהנמ רעד ,יקציווָאבוק .ל.א ר"ד טָאה לסירב
 טריזינַאגרָא ,סערגנָאק-טלעוו ןשידִיי ןופ דילגטימ-םוידיזערּפ ןוא לארשי
 עשטייד יד ןריטָאקיָאב רַאפ ןוא םזיצַאנ ןגעק ףמַאק םוצ טעטימָאק ַא
 .עיגלעב ןיא קרַאמ-ץַאזּפָא ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוטעברַאסיוא
 ןופ רעמיטנגייא יד ייב טלעוּפעגסיױא רע טָאה ןעגנוגנערטשנָא ליפ טימ
 ןטעברַאַאב טינ ןלָאז יז ,ןטסירק ןוא ןדיי ,עירטסודניא-ןטנַאלירב רעד
 ןקיזָאד ןפיוא סיזירק ַא טרָאד ןייז םרוג ןוא דנַאלשטייד ןיא הרוחס רעייז
 רעד רעטנוא ןבעגעגסױרַא טעטַימָאק רעד טָאה קעוװצ םעד וצ .חטש
 יז ג דצוטטמס 131(" טַאלבנכָאװייװצ סָאד ,יקציווָאבוק ר"ד ןופ עיצקַאדער
 ןעװעג זיִא גנוטייצ יד .(1924) לסירב ןיא ,(ענובירט עשידיי יד)
 לייוו ,עיגלעב ןופ רעניווונייא עשידיי-טינ יד ןשיוװצ ךיוא טײרּפשרַאפ
 סעגירטניא ןוא רענעלּפ עשיצַאנ יד ןרָאװעג טריקסַאמעד ןענעז ריא ןיא
 ךיוא יו ,עיגלעב ןופ עירטסודניא ןוא לדנַאה ןיא ןעגנירדוצניירַא
 ןעוועג עיּפשמ טָאה גנוטייצ יד .ןדיי יד ןגעק תופידר עקידתוירזכא יד
 עשידיי יד ןעגנורעטכיילרַאפ ןבעג לָאז יז טכַאמ רעשיגלעב רעד ףיוא
 ןוא ,ןטנעמוקָאד ןָא וליפא ןוא ןעלטימ ןָא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,םִיטילּפ
 ןוא טעברַא ָאד ןעניפעג ןוא עיגלעב ןיא ןביילברַאפ וצ ןכעלגעמרעד ייז
 רעד ןופ רעמונ ןדעי וצ זיא 1935 ןופ קידנבײהנָא .גנוקיטפעשַאב
 יז ג 0646806 200מ0סעמ1סטס" עגַאליײב ַא ןרָאװעג ןבעגעג גנוטייצ

 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,(גנוקידייטרַאפ עכעלטפַאשטריוװ יד)
 רעד טימ רעמונ רעד טָא ."עיצקַא רעשימָאנָאקע רַאפ טעטימָאק, ןכרוד
 ןשיוװצ ךיוא גנוטיירּפשרַאפ רעסיורג ַא וצ ןעוועג הכוז טָאה עגַאליײב
 ןופ רעדורב רעד ךיוא .רעלעירטסודניא ןוא םירחוס עשידיי-טינ יד
 ןיא ןויצ-ילעוּפ ןופ םיגיהנמ יד ןופ ,אבוק ילא .,יקציווָאבוק .ל.א ר"ד
 רעד ןיא קידנביירש ,סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק ַא טריפעג טָאה ,לסַירב
 ןופ רענייא יוװ ,'16 ?6ט/16" גנוטייצ-גָאט רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס
 םעד טנרָאװעג רע טָאה סױא-גָאט-ןייא-גָאט .רעדילגטימ-עיצקַאדער יד
 ,ןברוח ןרַאפ ןוא גנוגנירדניײרַא רעשיצַאנ רעד רַאפ רעגריב ןשיגלעב
 ןדיי יד ףיוא ןוא ללכב רעגריב עריא ףיוא ךיז טרעטנענרעד סָאװ
 -ַאגרָא ןוא ןקיניײארַאפ ךיז לָאז יז טנגוי יד טקיטומרעד טָאה רע .טרפב
 םעד יירט ןביילברַאפ לָאז ןוא רַאפעג רעד ןופ קילבנָא ןיא ןריזינ
 םעד ןעוועג ךישממ טָאה ַאבוק ילא ,םזילַאיצָאס םעד ןוא דנַאלרעטָאפ
 -סױרַא וליפא טָאה ןוא עיזַאװניא רעד ךָאנ ךיוא סיצַאנ יד ןגעק ףמַאק
 ףרַאש ךיוא טָאה רע .ןעניטעלויב עכעלטע טנורגרעטניא ןיא ןבעגעג
 זיא רע .ןשטייד יד טימ טרירָאבַאלָאק ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד טפמעקַאב
 .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא טּפַאכעג

 קידנעעז-טינ טכַאמעג ךיז ןבָאה עיגלעב ןיא ןטסינומָאק עשידיי יד
 רעייז ןיא ןוא ,ןדיי יד ןופ ּפָאק ןפיוא ןָא ךיז ןקור סָאװ תורצ יד
 רעזנוא, ןעמָאנ ןרעטנוא (1925) טעדנירגעג ןבָאה ייז סָאװ גנוטייצ
 "רָאקָארּפ , גנוגעװַאב רעד רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ ַא טריפעג ייז ןבָאה ,"געוו
 .(ץנעדנָאּפסערָאק עשירַאטעלָארּפ)

 קיטכיוו ַא לסירב ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1925 רָאי ןיא
 ןעוועג ךישממ טָאה גנוטייצ יד .?טרָאװ רעזנוא, טַאלבנכָאװ טסנרע ןוא

 יֹוװ ,ןרָאי-טנורגרעטנוא יד ןיא ךיוא ליסנעטס ןיא ןעניישרעד וצ
 גנואיירפַאב רעד ךָאנ גנוטיײצגָאט ַא יו ןוא ,רעטייוו ןעז סָאד ןלעװ רימ
 יו .טָאה "הווקתה, גנוטייצ ןכָאװ-ייװצ עשיטסינויצ יד
 צו טפנוקוצ עשידיי יד) ''ז'גטסםנע 1ט16" ףיוא ןעמָאנ ריא טרעד

 יז טָאה ןַאגרָא ןשיטסינויצ-ןייר ַא ןופ -- ןפוא ריא טרעדנעעג ךיוא
 ,עיצַאדילָאסנָאק וצ טפור סָאװ ,קלָאפ ןופ עמיטש רעד ןיא טלדנַאורַאפ ךיז
 ךיא זיא סע .גנולעטש רעטסעפ ןוא רעצלָאטש ַא וצ ןוא ,ףמַאק
 גנוטייצ יד .ךַארּפש רעשימעלפ רעד ןיא עגַאלייב ַא ןרָאװעג ןסָאלשעגנָא
 ריא טיינַאב יז טָאה ןברוח םעד ךָאנ ןוא 1940 רָאי ןזיב ןענישרעד זיא
 .םויק
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 עגאלייב רעש:עיל ןוא רעלעסירב .עלעיצעפב

 שינערעקרעביא רעד ןיא

 טײקיטעט ריא ןביוהעגנָא טָאה סיצַאנ יד ןופ עיזַאוװניא רעד טימ
 ךיז טָאה סע רעכלעװװ ןיא ,גנוגעווַאב-טנורגרעטנוא עשיגלעב יד
 עקיזָאד יד .ןעגנוגעוַאב עלַא ןופ טנגוי עשידיי יד טקילײטַאב ךיוא
 -יגנעהּפָאמוא) '16 תצסמ+ 66 1/100606044ת06" ןסייהעג טָאה גנוגעווַאב
 "מָאק עשידיי יירד טרעדילגעגנייא ךיז ןבָאה םיא ןיא .(טנָארפ-סטייק
 אנוש ןגעק םישעמ-עיסרעוויד טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,סעינַאּפ
 ןעני פעג ,ןדיי ןעװעטַאר םייב רקיעב ןוא ,ןענַאב ןוא ןקירב ןסיירפיוא יו
 ןעלגומשסיורַא ,ןדיי רעטנזיוט רַאפ ןטרַאק-זייּפש ןוא ןטנעמוקָאד עשירַא
 סרערע ;ל ,תוריזנ ןוא םיריזנ ןפלָאהעג ייז ןבָאה סע .לג.ד.א רעדניק עשידיי
 טעבַאזילע הנמלא יד ,הכלמ רעשיגלעב רעד טימ שארב ,םירעיוּפ ןוא
 -ַאי רעּפ יירד ןבעגעגסױרַא 1941 רָאי ןיא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד
 טנָאמרעד ןביוא ןיוש זיא סָאװ ,"טרָאװ רעזנוא, :ןעניטעלויב עשיד
 דוד רעינישזניא ןוא .ַאבוק ילא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןרָאװעג
 -לַארטנעצ ןופ דילגטימ ןעוועג זיא ,רענליוו ַא ,רעטצעל רעד .יקצָארט
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 ,ןּפרעװטנַא "ךַאנַאמלַא רעשידיי , םענופ) עיגלעב ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ןופ ּפעק
3) 

 יקסניוועל בוט-םוי ר"ד

 טָאה רע) ."ָא'ויי ןופ טניירפ, יד ןופ ןוא ןויצ-ילעוּפ ןופ טעטימָאק
 .(לסירב ןיא טצעזַאב ךיז ןוא טנעג ןיא םוקינכעט םעד טקידנערַאפ
 יד ןיא ןדיי ןעװעטַאר רַאפ טפמעקעג קידשפנ-תוריסמ טָאה יקצָארט
 וליפא רע טָאה תושפנ-תנכס טימ ןוא עיזַאװניא רעשיצַאנ רעד ןופ געט
 רעשידיי רעד ןגעוװ גנולעטשסיוא רעד ןופ ןטַאנַאּפסקע טעװעטַארעג
 רעד ךָאנ .1937 רָאי ןיא ןרָאװעג טנפערעד זיא סָאװ ,עיגלעב ןיא עסערּפ
 .ָא"וויי ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא לַאירעטַאמ רעד זיא גנואיירפַאב
 זיִא יקצָארט דוד .טיוט םוצ ןרָאװעג טקינייּפרַאפ ןוא טּפַאכעג זיא רע
 ןיטעלויב ןשיזיוצנַארפ-שידיי ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא
 ךיוא ןרָאװעג ןזיוועגרעביא זיא רעכלעוו ,"לקַאפ רעד, טנורגרעטנוא ןיא
 ןיא ןיטעלויב רעשידיי רעטירד רעד .טנורגרעטנוא ןשיזיוצנַארפ םוצ
 רעיירפ רעד; ךַארּפש רעשימעלפ רעד ןיא ןעוועג זיא טנורגרעטנוא
 ."קנַאדעג

 ןוא ןטסילַאנרושז עשידיי עקינייא ןרעװ טנָאמרעד ָאד ןלָאז ןוא
 רודגיבא :םשה שודיק ףיוא טיוט םוצ ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,רעפמעק
 -ער ןוא ןעּפרעװטנַא ןיא םיגיהנמ "ןויצ-ילעוּפ , יד ןופ ,ןייטשרעבליז
 .ײרעקורד רעניילק ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא ,ןַאגרָא רעייז ןופ רָאטקַאד
 עטפדורעג טעװעטַארעג רע טָאה הרובג רערַאברעדנּוװ ןיא ןוא קיטומ
 -עג ןעגנָאהעגפיוא ןוא טּפַאכעג זיא רע .לגענ עשיצַאנ יד ןופ רעדירב
 ַא (לסירב) רעניבַארג לרַאש .רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןרָאװ
 רעשידיײי; רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ ,הליהק רעד ןיא רעטמַאַאב
 .טרָאּפמיא ןשיצַאנ ןפיוא טָאקיָאב ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא ?ענובירט
 ויכרַא םעד ןטכינרַאפ טלָאװעג טָאה רע תעב ןרָאװעג טּפַאכעג זיא רע
 יד ןיא רעװעג ַא יװ ןעניד טינ לָאז רע ידכ ,טעטימָאק-טָאקיָאב ןופ
 יד ןקינײרוצּפָא ןרָאװעג טריפעגקעװַא זיא רע .סיצַאנ יד ןופ טנעה
 .טיוט ןייז ןענופעג רע טָאה טרָאד ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא תוברוח
 ןקינײרּפָא ףיוא עשרַאװ ןייק ןרָאװעג טקישעג ךיוא זיא םיא טימ ןעמַאזוצ
 יד ןופ ,ןקסע ןוא רעביירש ַא ,רעגניזלוש ףסוי ָאטעג ןיא תוברוח יד
 לואש .ןעמוקעגמוא טרָאד זיא רע ךיוא ןוא ,"הווקתה, ןופ ןרָאטקַאדער
 זיא רעכלעוו ,לסירב ןיא ?טַארנעדוי, ןיא רעטמַאַאב ַא ,ןָאסנענעב
 יד ןטײרּפשרַאפ ןוא ןריגַאדער םייב טנורגרעטנוא ןיא וויטקַא ןעוועג
 ןריּפַאּפ עשירַא ןליײטרַאפ ןתעב ןרָאװעג טּפַאכעג זיא רע .ןעניטעלויב
 יד רעדייא דרָאמטסבלעז ןייגַאב וצ ןעגנולעג זיא םיא רעבָא ,ןדיי וצ
 ןופ ןעמוקַאבוצסױרַא ידכ ,ןקיניײּפרַאפ טלָאװעג םיא ןבָאה סיצַאנ
 ןט-22 ןיא .ןריּפַאּפ יד ןטלַאהרעד םייב ןפליהעג ענייז ןגעוו תועידי םיא
 ןופ ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ ,ןדיי עשיגלעב יד ןופ טרָאּפסנַארט
 ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ,ץיוושיוא ןייק ןילַאמ ןיא רעגַאל-סטעברַא
 םעדיא רעד) רופיצ .ב.י ר"ד גרוטַאמַארד ןוא טסילַאנרושז רעד
 ןייז תעב .(ןליוּפ ןיא יחרזמ ןופ רעדנירג יד ןופ ,יקסלַאװָאק ברה ןופ
 יד שידיי ןיא ןעועג רבחמ רע טָאה רעגַאליסטעברַא ןיא טסערַא
 חסונ ןיא ,עטריטסערַא יד רַאפ ןמיה ַא ןופ ןוגינ םעד ןוא רעטרעװ
 -רעטעברַא רעד ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ רעד .רעדיל-סקלָאפ ערעזדנוא ןופ
 :טלייצרעד ,1945 יאמ ןט-21 ןופ ,'18 ?6ט016" עיגלעב ןיא גנוגעוװַאב
 ןצַאט, :ָאלָאס רעגַאל-סטעברַא ןיא ןעגנוזעג רענייא טָאה ןמיה םעד;



 ןברוח ןזיב עיגלעב ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ,טליּפש / ,זייב טנייה טינ טייז / לפייפ ןוא לדיפ .סַאבַארטנָאק / ,קיױּפ
 ושינעפיטיץרַאה יד ןיא טקיטשרעד / רעצרעה טיירפרעד ,טליּפש
 ןוא ,/! דיל סָאד ןגיז טעװ "עצרַאװש, יד ץָארט / קערש ןוא עיטַאּפַא
 ליּפש,, :ןיירפער םעד תובהלתה טימ טרעפטנעעג ןבָאה רעגַאל ןיא עלַא
 ּפָא שיװ ,רערט יד סעגרַאפ / עילעּפַאק רעד טימ ךעליירפ / עילע 'ר
 סָאװ ,ןסיוו טינ טעװ רע ןוא / אנוש ןופ ּפָאק ןרעביא הכמ א / רערט יד
 ."!ץרַאה רעזדנוא ןיא ךיז טוט'ס

 ןענעז ץיוושיוא ןייק ןרָאפעגּפָא זיא טרָאּפסנַארט רעט-22 רעד ןעוו
 קידנעעז ,טניױטשרעד קידלַאװעג ןעװעג רעגריב עשיגלעב ןסַאמ יד
 סָאד ןעגנוזעג ןבָאה עכלעוו ,עטריפעג טיוט-םוצ יד ןופ תובהלתה יד
 יז ןבָאה -- םונהיג ןופ דיל סָאד יװ שרעדנַא טשינ זיא סָאד .דיל
 ןופ חסונ םעד ןעמוקַאב טינ ךָאנ רימ ןבָאה ןרעיודַאב םוצ .טגָאזעג
 .לַאניגירָא ןייז ןוא דיל

 -רַאפ רעשידיי) 5.ם.ז. ןופ םירבח יד ןבָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ
 םעד ,ליסנעטס ןיא ,שיזיוצנַארפ ןיא ןבעגעגסױרַא (דנַאברַאפ-סגנוקידייט
 לטעלב-גולפ וויטַאמרָאפניא ןַא ןעוועג זיא סָאד י'08קזס8" ןיטעלויב
 רעד ןופ געט יד ןיא ןרָאװעג ןָאטעג ןוא ןעוועג זיא'ס סָאװ םעד ןגעוו
 -רעטנוא ןיא טײקיטעט-שזַאטָאבַאס רעד ןגעוו ןוא עיזַאװניא רעשיצַאנ
 ןרעקוצקירוצ ןעגנואימַאב יד ןגעוו ,עיצקַא-סגנוטער רעד ןגעוו ,טנורג
 .לג.ד.א בצמ ןלַאמרָאנ ןייז וצ בושי ןשידיי םעד

 ןבָאה סע ןוא חוכ ריא וצ ןעמוקעג ןעוועג טינ ךָאנ זיא עיגלעב
 .ןטייהנייא-רעטילימ עשילגנע ןוא עשינַאקירעמַא טשרעהעג ןטרָאד ךָאנ
 ןביױהעגנָא טָאה ןעײמרַא ענעדישרַאפ יד ןופ ןעניטעלויב יד ןשיװצ
 -- ?לייחה, תירבע ןיא גנוטייצ-גָאט ַא ךיוא לסירב ןיא ןעניישרעד
 ךיז ןבָאה ןשטנעמ עריא סָאװ ,עדַאגירב רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא רעד
 ךעלטשער יד ןעװעטַאר טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה ןוא עיגלעב ןיא טריקָאל
 ךיוא ןבָאה סע .ץַאלּפ ןרעכיז ַא ןיא ןעגנערב ייז ןוא האוש רעד ןופ
 ,"טנגוי עיירפ, ,"לגנַארעג ןיא; -- "קבאמב? ןעניישרעד ןביוהעגנָא
 ןַאגרָא -- ?טַאטשנדײ/ :(שיזיוצנַארפ ןיא ןיטעלויב רעשידָאירעּפ ַא)
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,לסירב ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ
 ,(שיזיוצנַארפ ,טנגוי עשיטסינויצ-ןיײמעגלַא) "תודחא, :(גרעבנעזייוו ןופ

 ה ןיא טנַאה, ,(לארשי תדוגא יריעצ ןופ טפירש-שדוח) "ךרד ונפ,
 ו רעזנוא, גנוטייצ עכעלגעט יד ,(שטייד ןוא שיזיוצנַארפ) "הילע,
 סוטה "ןיטעלויב-ָא"וויי, ,רעירפ טנָאמרעד ןיוש יז ןבָאה רימ סָאװ
 בא רעיינ רעד .ערעדנַא ןוא (1946) "ָא"וויי ןופ טניירפ, זיירק ןכרוד
 ןייז ןיא טײטשַאב ,האוש רעד ךָאנ עיגלעב ןיא ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ
 ,עיכעשט ,ןלױּפ ,דנַאלשטיײיד ןופ הטילּפה-תיראש רעד ןופ טייהרעמ
 יד רעטייו טדימש ןוא קידלדורּפש זיא רע .א.א עינעמור ,ןרַאגנוא
 .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ טייק

 יד
75 : 

 גרפי רעטשרע

 רעטעברא רעשירייי
 ('סשצמופמ8 נטוח

 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ לטיּפַאק סָאד טקידנעעג ךיז טָאה םעד טימ
 ןברוח ןזיב טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ בייהנָא םעד טניז עיגלעב ןיא
 ןעמוק ןלעװ סע ןוא טקידנערַאפ טינ זיא יז רעבָא * .ךעלסילשנייא
 עסיוועג ןרעסעבסיוא וליפא ןוא ןצנעגרעד ןלעװ סָאװ ,סרעשרָאפ ךָאנ
 רעקידנגונעג ןיא לגנַאמ ןבילוצ ןלַאפעגנײרַא רשפא ןענעז סָאװ ,ןתועט
 .עיצַאמרָאפניא

 יד טימ ןפלַאהעגסױרַא ךיז ךיא בַאה טעברַא ןַײמ ןיא :גנוקרעמַאב

 ,םילשורי ןיא קעטָאילביב רעלַאנַאיצַאנ רעד ןיא ,01101655 ןופ ןרעמונ

 ל"ז סיױוו םהרבא ןופ ןובזע ןטימ ,(עקירעמַא) סופ לאוי רבח ןיימ טימ

 .ןורכז ןיימ טימ -- רקיעב ןוא

 סו זיס טת
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 ןַאמכעמ ףסוי ר"ד

 ןעוועג ןרָאי ןופ ךשמב זיא דנַאלָאה ןיא עסערּפ עשידיי יד
 טריגענ ןוא עיצַאלימיסַא וצ טגיינעג ,עוויטַאװרעסנָאק ַא
 םזיטימעסיטנַא םענופ ךיז ןקרַאטשרַאפ ןטימ .םזינויצ םעד

 רעקרַאטש םזינויצ םענופ סולפנייא רעד זיא דנַאלשטייד ןיא
 .דנַאלַאה ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןשיווצ ןרָאװעג

 טרירטנעצנַאק טַאה סָאװ ,עסערּפ עלַאנָאיצַאנ ַא ןרַאװעג ןפַאשעג זיא סע
 רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוריפנָא יד ןוא ןלַאוטקעלעטניא יד ךיז םורַא

 ןעוועג זיא גנוגעווַאב רעד ןופ גנוטייצ עלַארטנעצ יד .גנוגעווַאב
 גגוטײצנכַאװ-ייווצ ַא יו ביײהנָא ןופ ,ירעטכאוו עסדוי עד,

 ךיוא ןענעז סע .גנוטיײצנכַאװ ַא יו 1924 רַאי ןופ ןוא
 -טנגוי עשיטסינויצ יד ; (טפירש-שדוה) ייחרזמה , : ןענישרעד

 עשיטנעדוטס יד ןופ עבַאגסיוא ,"ךרדב,, ; "לארשי תווקת , גנוטייצ
 ; ןרָאטקורטסניא-טנגוי ןוא סעיצַאזינַאגרַא

 ."טסָאּפ עסדוי עד, טַאלבנכָאװ עטרירטסוליא סָאד ןוא

 טינ ךיז טָאה המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןתעב
 ןיא עסערּפ רעשידי רעד ןיא גנורעדנע םוש ןייק טליפעגּפָא
 ןשידנעלָאה ןופ םוינָאיצַאלָאזיא רעד זיא הפוקת רענעי ןיא .דנַאלָאה
 ףוס ןופ געט-עיצַאּפיצנַאמע יד ןיא ךָאנ טקעטש ביײהנָא ןייז סָאװ ,םוטנדיי
 זיא סיורג :.טקנוּפכױה ןייז וצ ןעגנַאגרעד -- טרעדנוהרָאי ןטנצכַא
 .ןעגנומערטש עלַארעביל ןוא עשיטסילַאיצָאס יד ןופ העּפשה יד ןעוועג
 ןופ ץנעגילעטניא ןוא טנגוי עטסעב יד טרעטייוורעד ןבָאה עדייב ןוא
 -ענעגעד ןוא טּפמורשעגניײא ךיז טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ .םוטנדיי
 הטילש ריא סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טינ ןוא ,עיסקָאדָאטרָא יד טריר
 אקווד טָאה ,עטולָאסבַא ןַא ןעוועג זיא סעיצוטיטסניא-הליהק יד ןיא
 ץלַא ןוא ריא ןשיוצ םוהת םעד טרעסערגרַאפ טקַאפ רעקיזָאד רעד
 ןַא סָאװ .טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידי רעד ןיא ןטכיש ערעסערג
 -עטילע ןַא טריזינַאגרָא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא ךיז טָאה תמא
 ,ץנעגילעטניא רערעכעה ןופ ,דנַאטשלטימ ןשיווצ ןופ רקיעב ,עּפורג
 .עיצַאלימיסַא ןגעק םיוצ ַא ןייז וצ ןופ ןעוועג טייוו זיא יז רעבָא

 -יאב תירבע תוגה : ןיא 5060165 1101122612 11462102 ןיא ומאמ םעד עז }
 .ט"כשת םילשורי ,תימלוע תירבע תירב תאצוה ,הפור

 תומחלמ-טלעוו עדייב ושיווצ דנַאלַאה ןיא עסערּפ עשידיי יד

 ןייטשנרעב ץרפ
 רעשיטסינויצ רעד ןופ רעציזרַאפ
 עד, ןופ רַאטקַאדער ,עיצַארעדעפ

 "רעטכַאװ עסדוי

 טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה דנַאלָאה ןופ עיציזָאּפ עלַארטיײנ יד
 ,טמירעג ןיילַא ךיז טָאה קלָאפ עשידנעלָאה סָאד .היטנ עקיזָאד יד
 -לבריוו ןסיורג םעד ןיא ןרָאװעג טּפעלשעגנײרַא טינ זיא סע סָאװ
 ערָאלק ןיײק ןעמענוצנָא טינ רעסעב זיא'ס זַא ןטלַאהעג ןוא םָארטש
 טיײהרעמ יד סָאװ םעד ץָארט ,תונחמ יד ןופ רענייא תבוטל גנולעטש
 ,עקידנטכילפרַאפ ןייק טינ םגה ,עיטַאּפמיס ןזיװעגסיורַא טָאה קלָאפ םענופ
 ןבָאה עכלעוו ,דנַאלָאה ןופ ןדיי יד .ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע יּפלכ
 יד ןופ ןדיי יד ףיוא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,תורצ יד ןגעװ טרעהעג
 רעקיזָאד רעד ףיוא וויטיזָאּפ ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה ,רעדנעל עקידנפמעק
 ןטימ רעירפ יװ רעמכָאנ טריזירַאדילָאס ךיז ןוא גנולעטש רעלַארטיינ
 ױזַא ןעגנַאגרעד זיא ךַאז יד .טניוװעג ןבָאה ייז עכלעוו ןשיװצ ,קלָאפ
 ַא רַאפ ןעועג דימת זיא עכלעוו ,גנוטייצ עשיטסינויצ יד זַא ,טייוו



 תומחלמ -טלעוװ עדײיב ןשיװצ דנַאלָאה ןיא עסערפ עשידיײ יז

 ןוא טלײאעגוצ ךךיז טָאה ,גנולעטש רעשיטסינויצ רעלעיּפיצנירּפ

 ןיא ,לקיטרַא ןַא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןטימ טכעלטנפערַאפ
 :ןרעדנַא ןשיװצ טגָאזעג טרעװ סע ןכלעוו

 ןופ חבזמ ןפיוא טולב רעזדנוא ןייז בירקמ ןלעװ ןדיי רימ ךיוא,
 ןרָאא ליפ ױזַא ןבָאה רימ ןכלעוו ןיא דנַאל סָאד ,דנַאל רעזדנוא
 רעד וצ סױרַא ןענעז ןעייר ערעזדנוא ןופ ךיוא .םולשב טבעלעג
 ןטסינויצ עגנוי ערעזדנוא ..עקיליוויירפ ןופ לָאצ עסיורג ַא המחלמ
 טינ ןענעז טומ ןוא הרובג ןוא ,שדוק שא ןופ טײדַאב םעד ןסייוו
 :,?ייז רַאפ דמערפ

 העּפשה רעד רעטנוא ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז דייר עקיזָאד יד
 ךיוא רעבָא .הנידמ רעד ףיוא טרעיולעג טָאה סָאװ ,הנכס רעד ןופ
 רעד ןיא גנולעטש ַא טנגייאעגוצ ךיז ןטסינויצ יד ןבָאה רעטעּפש
 ןכָארּפשטנַא רַאברעדנּוװ טָאה עכלעוו ,קיטילָאּפ-טלעװ רעשיטסינויצ
 גיהנמ רעסיורג רעד ,עמיל-עד הימחנ .גנוריגער רעד ןופ גנולעטש יד
 דנַאלגנע ןיא ןטסינויצ יד ןפירגעגנָא טָאה ,םזינויצ ןשידנעלָאה ןופ
 םעד תבוטל גנוגעװַאב יד ןצונסיוא טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ רַאפרעד
 ןיא םיגיהנמ עשיטסינויצ יד ךיוא יװ ,עטעדניברַאפ יד ןופ ןוחצנ
 ןופ גנולײטעצ רעד ןגעק ןעוװעג ןענעז ייז סָאװ רַאפרעד דנַאלשטייד
 עיצַאזינָאלָאק רעד רַאפ הנכס ַא ןעזעג ריא ןיא ןבָאה ייז לייוו ,ייקרעט
 .לארשי-ץרא ןיא

 ,ןטרַאװרעד טנָאקעג טינ ןעמ טָאה ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא
 ,םזינויצ ןופ טייוו ןעוועג זיא עכלעוו .עסערּפ עשידיי עניײמעגלַא יד זַא
 ןיא ןעמענ ךיוא ףרַאד ןעמ .םוטנדיי-טלעוו ןטימ ןריזירַאדילָאס ךיז לָאז
 ןשידנעלָאה ןופ עיצידַארט ַא טַאהעג טָאה עסערּפ עקיזָאד יד זַא ,טכַא
 וצ ןבָאה רעטעלבנכָאװ יירד .טײקשירעכירק וצ זיב ,םזיטָאירטַאּפ
 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז יירד עלַא ןוא טריטסיזקע טייצ רענעי
 ןַא סָאװ ןענעז סע .טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ טפלעה רעטייווצ רעד
 -גניימעג סָאד רעבָא .ןעגנוריטַאש ענעדישרַאפ ייז ןשיװצ ןעוועג תמא
 טרירַאלקעד ןבָאה יירד עלַא .טײקשרעדנַא יד יװ רעמ ןעוועג זיא עמַאז
 ןָא ןענעז ןוא הליהק רעד ןיא חוכ ןקידנשרעה םוצ תוכייש רעוי:
 ןבָאה ירד עלַא ;עיסקָאדָאטרָא רעד יירט ןעװעג ןשינערָאװַאב
 םזיטָאירטַאּפ ןשידנעלָאה רעייז טרירטסנָאמעד טייהנגעלעג רעדעי ייב
 םעד ןוא עיטסַאניד-ןעינַארַא רעד ןשיווצ גנודניברַאפ רעד ןיא ןעזעג ןוא
 -נגייא עשיטסירעטקַארַאכ ַא ךָאנ ןוא .טָאג ןופ הנתמ ַא ץוביק ןשידיי
 ירד יד ןופ ןרָאטקַאדער יד :ייז רַאפ םַאזניימעג ןעװעג זיא טּפַאש
 ןוא עשידיי רעייז .םידמלמ ןוא רערעל-עיגילער ןעוועג ןענעז ןעגנוטייצ
 טָאה ךַאז יד ןוא עטצענערגַאב ַא ןעװעג זיא גנודליב ענײמעגלַא
 רעשידיי רעד ןופ גנואיצַאב רעד ףיוא ןעוועג עיּפשמ ךיז טיײטשרַאפ
 ַא טָאה 1925 רָאי ןיא ךָאנ .יײז יּפלכ רעדנעל עלַא ןיא ץנעגילעטניא
 ןפיוא דנַאלָאה ןיא עסערּפ עשידיי יד טצַאשעגּפָא טסילַאנרושז דעשידיי
 : ןפוא ןקידנגלָאּפ
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 -ניה ןיא טינ ןוא ,טקנוּפדנַאטש ןשינכעט ןוא ןשיפַארגָאּפיט ןופ טינ;
 רעד טַימ ָאװינ ןייא ףיוא עסערּפ עקיזָאד יד טייטש ,טלַאהניא ןופ טכיז
 ."דנַאלסיױא ןיא עסערּפ רעשידיי

 סָאװ ,ןדיי ןַארַאפ ןענעז דנַאל ןקיזָאד ןיא, :ךישממ זיא רע ןוא
 ןענעז סָאװ ןוא עסערפ רענײמעגלַא רעד ןיא טקיטפעשַאב ןענעז
 ןייק ןַארַאפ טינ ָאד ןענעז סע רעבָא .ןטסילַאנרושז עלענָאיסעּפָארּפ
 ןייא ןייק .דנַאלסיוא ןיא ייז ןענעק רימ יװ ױזַא ,ןטסילַאנרושז עשידיי
 דנַאלָאה ןיא ןעניפעג טינ ןָאק טסילַאנרושז רעלענָאיסעּפָארּפ רעשידיי
 ַא זיולב זיא דנַאלָאה ןיא עסערּפ עשידיי יד .עסערּפ רעד ןיא הסנרּפ ןייק
 -בָאגוצ ַא רָאפ םעד טימ ךיז טמענרַאפ ןעמ ןוא גנוקיטפעשַאב-בָאגוצ
 ןשיװצ קחרמ ןסיורג ןפיוא ןזייוו סָאװ ,דייר ערָאלק עקיזָאד יד ."הסנרּפ
 עשידנעלָאה טײהרעמ רעד ןופ ָאווינ ןלעוטקעלעטניא ןוא ןלערוטלוק
 ןבָאה ,עסערּפ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןלענָאיצניװָארּפ םעד ןוא ,ןדיי
 1912606 :טַאלבנכָאװ ןטסקיטכיו םעד יפלכ ןגױצַאב רקיעב ךיז
 ,עטלע פיליפ טבעלעג ךָאנ טָאה 1914 ןיא .* טפסמ 1066401464
 ןופ רָאטקַאדער ןעװעג רָאי קיצרעפ ןוא יירד רעביא זיא רעכלעוו
 טָאה רע ןוא ,(1918 רָאי ןיא טיוט ןייז זיב 1875 רָאי ןופ) טַאלבנכָאװ
 רע .לּפמעטש ןכעלנעזרעּפ ןטפַאהלפייווצ רעייז ןייז םיא ףיוא טגיילעג
 טַאהעג טינ טָאה רע ןוא ?ָאטעג ןופ דניק, ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה
 ןשידיי ןופ רעפסָאמטַא רעד רעביא ןביײהוצפיורַא ךיז ןליוו םוש ןייק
 טָאה עיצקַאדער רעד ןיא טעברַא ןייז ץוח .םַאדרעטסמַא ןיא לַאטרַאװק
 ענעדישרַאפ ןיא דומיל-הרות ןוא הארוה טימ טקיטפעשַאב ךיז רע
 ןוא בוט-םוי ףיוא ןשרד רעטנַאקַאב ַא ןעװעג ךיוא זיא ןוא תורבה
 -רַאפ ךָאװ עדעי רע טגעלפ גנוטייצ ןייז ןיא ךיוא .תוביסמ-רעיורט
 ןעוװעג ןענעז ייז ןוא ךָאװ רעד ןופ השרפ רעד וצ תושרד ןכעלטנפע
 ןבָאה תושרד ענייז .רענעײל רעטנזיוט ענייז ןופ זייּפש עקיטסייג סָאד
 טצונַאב ךיז טָאה עטלע :עבַאגפיוא עזעיגילער ַא זיױלב טינ טַאהעג
 סָאװ ,ןעגנומערטש ןוא םיאנוש ענייז ןגעק ןפמעק וצ ידכ יײז טימ
 .ליפ ןעועג ןענעז עכלעזַא ןוא .ןצרַאה םוצ ןעװעג טינ םיא ןענעז
 רע יו ױזַא טײקשידיי רעלענָאיצידַארט רעד יירט ןעװעג זיא רע
 טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ טפלעה רעטייוצ רעד ןיא טנרעלעג יז טָאה
 געװ ןקיזָאד ןופ טכײװעגּפָא טָאה סָאװ ץלַא ןוא ,ָאטעג ןשידיי ןיא
 סָאװ טינ רעדנּוװ ןייק רעבירעד זיא סע ,םיא רַאפ דמערפ ןעוועג זיא

 ד+ 2. ע2ת 00/ צטנס1סמ 10009026 100:021151168 , 6666280068 :עז ?*
 16/ 26162688614 טגת 11610-12112 065124ג4מ8 טגת 26 0601122/ 0

 עססע 15/261616מ גמ 1460461:14מ6 (1925) .

 טצעוו'ס זַא ,ןרעיוד טינ רעטייוו ןָאק בצמ  ַאזַא זַא ,ךישממ זיא רבחמ רעד

 ןביײה לָאז יז עסערּפ רעד ןופ טרעדַאפ סָאװ ,רוד רעיינ ַא ןעמוקפיוא

 .ָאוװינ ריא

 םוצ ,ךוב טנַאסערעטניא ןַא ןענישרעד זיא גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןגעוו ?

 : גנודנירג ריא ןופ גַאטרָאי ןטסטרעדנוה
 1. 11050142, 11000626 122ע אש , /עמ51612 6

 ידוהיה ןועבשה :(ז"כשת ןויס 12) "תורוק, ןיא לקיטרַא ןיימ עז ןוא
 .ומויקל הנש האמ גגוח דנלוהב

 דא
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 -פיוא ערעדנוזַאב ַא רעבָא ,םזילַאיצָאס ןופ רענגעק ַא ןעוועג זיא רע
 וליפא טָאה ןוא ,םזיניצ םעד ןעקנָאשעג רע טָאה טײקמַאזקרעמ
 .םזינויצ םעד ןפמעקַאב רַאפ קירבור עכעלטנכעוו עלעיצעּפס ַא טנפעעג
 רעד ןגעוו ןבירשעג לוזלז ליפ טימ ךָאנ רע טָאה טיוט ןייז רַאפ ץרוק
 רעמ טינ ןעװעג יז זיא ןגיוא ענייז ןיא סָאװ ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב
 סָאװ ןטסינויצ יד ןוא ,דלישטָאר דרָאל םוצ ווירב רעטַאװירּפ ַא יו
 עטסוּפ טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ןבָאה ,תובישח ןבירשעגוצ ריא ןבָאה
 .סעיזַאטנַאפ

 ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא (רָאי 74 ןופ רעטלע ןיא) טיוט ןייז ךָאנ
 ,טנרעלעג ךיוא טָאה סָאװ ,(1942--1874) לַאטס .ד .ל ,רָאטקַאדער רעיינ
 ,םַאדרעטסמַא ןיא םינבר רַאפ שרדמ-תיב ןיא ,רעיײגרָאפ ןייז יו ױזַא
 ןעגנואיושנָא יד .תד-הרומ לטיט ןופ רעטייוו ןעגנַאגרעד טינ זיא רעבָא
 ךיז טָאה רע רעבָא ,עטלע ןופ יװ עבלעז יד ןעוועג ןענעז לַאטס ןופ
 יז םידמולמ ליפ ןטעברַאפ טָאה רע .רעקיטכיזרָאפ ליפ טקירדעגסיוא
 -כיילג ןוא ןעלקיטרַא עכעלטפַאשנסיװ ערעלוּפָאּפ ןכעלטנפערַאפ ןלָאז
 רעד ןופ טייקכעלמיטסקלָאפ יד ןטיהוצּפָא טבערטשעג רע טָאה קיטייצ
 ןיא ןבירשעג ,םיכשמה ןיא ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד ךרוד גנוטייצ
 רענעריוושעג ַא ןעװעג זיא רע ךיוא .ליטס ןלַאטנעמיטנעס ַא רעייז
 ייירבסיוא רעד וצ טזָאלרעד טינ ןרָאי ליפ טָאה ןוא םזינויצ ןופ רענגעק
 עקילָאצליפ יד ןיא ןוא ןטכיש עמערָא יד ןשיװצ םזינויצ ןופ גנורעט
 .דנַאלָאה ץנַאג רעביא טײרּפשעצ ןעװעג ןענעז סָאװ ,תוליהק עניילק

 ,דנַאלשטיײד ןיא םזיטימעסיטנַא ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד טימ רעבָא
 -רעדיוו יד ןענעז ,טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךָאנ סרעדנוזַאב ןוא
 ךיז םזינויצ רעד טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .רעפרַאש ןרָאװעג ןכורּפש
 אפוג גנוגעווַאב רעד ןיא ןוא גנוגעװַאב-סקלָאפ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ
 םעד טריגענ טָאה עכלעוו ,גנוטכיר עלַאקידַאר יד טקרַאטשעג ךיז טָאה
 ןעזעג ןעגנוניימ עקיזָאד יד ןיא טָאה לַאטס .הילע וצ ןפורעג ןוא תולג
 גנולסיירטעצ ַא ךיוא רָאנ ,םוטנדיי ןלענָאיצידַארט ןרַאפ הנכס ַא רָאנ טינ
 רעד ןיא ןעמונרַאפ ןבָאה ןדיי עשידנעלָאה יד סָאװ עיציזָאּפ רעד ןופ
 טָאה -- תורצ עשידיי יד רַאפ גנוזייל עלַאקידַאר יד; .טײקכעלטּפַאשלעזעג
 יד עכלעוו ןיא רעדנעל יד ןיא רָאנ ןעניפעג ןעמ ןָאק -- ןבירשעג רע
 "ןשטנעמ, ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז ןלעװ ןשטנעמ יד ןעו .ןעניוװ ןדיי
 5,"ןדיי יד ןופ םירוסי יד ןקידנערַאפ ךיז ןלעװ

 ןעװעג טינ רעבירעד זיא דנַאלשטיײיד-יצַאנ יּפלכ גנולעטש ןייז
 רע טָאה דנַאלָאה ןופ קיטילָאּפ רעד יירט קידנעייז .עקיטיידנייא ןייק
 טנפעעג טינ טָאה יז סָאװרַאפ גנוריגער יד ןקיטכערַאב וצ טימַאב ךיז
 רע ןוא ,דנַאלשטיײד ןופ םיטילּפ יד רַאפ דנַאל ןופ ןרעיוט יד טיירב
 ןגעק עיצקַא רעקידתושממ רעדעי טלעטשעגנגעק ךיוא ךיז טָאה
 טנַאסערעטניא .טָאקיָאב םעד ןרימַאלקָארּפ סָאד .ב .צ יװ ,דנַאלשטייד
 ןיוש טָאה גנוטייצ רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק רענילרעב רעד סָאװ ,זיא
 -רַאװרעד רעד יבגל ןעגנונערָאװ עברַאה טכעלטנפערַאפ 1920 רָאי ןופ
 ןעװעטַאר וצ ידכ טירש עטערקנָאק וצ ןפורעג טָאה ןוא גנולקיװטנַא רעט

 ,247 .ז :טרָאד ,ץישּפיל

 ןַאמכעמ ףסוי ר"ד

 לקיטרַא-טַײל רעד סױרַא קידנעטש זיא ןעלקיטרַא ענייז ןגעק .ןדיי יד
 רעשידיי ןופ עילַאװכ יד .גנוטייצ רעבלעז רעד ןיא השרד יד רעדָא
 טלדנַאװרַאפ טָאה דנַאלָאה ןיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא תוררועתה
 יד טריטנעזערּפער רעירפ טָאה רעכלעװ ,לַאטס ןופ טלַאטשעג יד
 הניחב רעלעיצרעמָאק ןופ ךיוא .םַאנסיוא ןַא ןיא ,גנולעטש ענעמונעגנָא
 לָאצ ריא סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ בצמ רעד טרעסעברַאפ טינ ךיז טָאה
 -- 1913) רָאי קיצנַאװצ ןופ ךשמ ןיא ןגיטשעג טינ טעמכ זיא ןטנענָאבַא
 -טפַאשלעזעג יד ןופ טױט ןכָאנ .(טנזױט 15 -- 1935 ;טנזױט 3
 ,גנוטײצ רעד ןופ רעמיטנגייא יד ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןרָאטקעריד
 ערעגניי ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא טפַאשלעזעג רעד ןופ שארב ןענעז
 .גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד וצ טנעָאנ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ
 רָאטקַאדער ןטלַא םעד טגָאזעגּפָא ןעמ טָאה 1938 רעבמעצעד ןט-20 םעד
 .עיצקַאדער רעד רַאפ תוירחא יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא
 ייווצ ףיוא טעברַא יד טגײלעגפיורַא רָאנ ,ןבירשעג טינ ייז ןבָאה ןײלַא
 -- רעטייווצ ַא ןוא גנוגעווַאב-יחרזמ רעד ןופ רבח ַא רענייא .טיילעגנוי
 ןעגנורדעגניירַא ןשטייד יד ןענעז םעדכָאנ רָאי ַא .לארשי תדוגא ןופ
 ײז ןבָאה (!הנשה-שאר רַאפ) 1940 רעבמעטּפעס ןיא ןוא דנַאלָאה ןיא
 ןיא עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ ןעניישרעד סָאד ןטָאברַאפ
 ,דנַאלָאה

 06011221 8146 ןעװעג זיא תובישח ריא טול גנוטייצ עטייווצ יד
 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאו טססע 15226116160 1ת 1460611206/

 -ןַאװ .א רעמיטנגייא-יירעקורד רעד ןעוועג זיא רעבעגסױרַא רעד 5
 ןוא תד-הרומ ַא יװ ערעירַאק ןייז ןביוהעגנָא טָאה רעכלעוו ,דלעפערק
 דנַאברַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ רעדנירג יד ןשיװצ ןטװעג ךיוא זיא
 רָאטקַאדער-טּפױה רעד ךיוא ."הווחא, דנַאלָאה ןיא תדה-ירומ יד ןופ
 בײהנָא רעד .תד-הרומ ַא ןעוועג ןרָאי ןופ ךשמ ןיא זיא עססירדנַא .ק
 ףטשרע םעד ןופ יװ שרעדנַא ןעוועג טינ זיא טַאלבנכָאװ ןקיזָאד ןופ
 גנוטייצ יד טָאה טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ בײהנָא םייב ןיוש רעבָא
 רעשידי רעד ןיא ןשינעעשעג יד ןעלגיּפשוצּפָא וּורּפ ַא טכַאמעג
 טָאה סָאװ ,עיניל רעד יירט ןבילברַאפ זיא עיצקַאדער יד .טלעװ
 טנפעעג טָאה יז רעבָא ,תוליהק יד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא טשרעהעג
 גנולײטּפָא עלעיצעּפס ַא .ןעגנוטכיר ערעדנַא רַאפ ךיוא גנוטייצ יד
 ,רעבלעז רעד יז טָאה ןבירשעג ןוא ,םזינויצ ןרַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא
 ןשידנעלָאה ןיא לָאר עלַארטנעצ ַא טריפעגסיוא רעטעּפש טָאה סָאװ
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 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ דנַאלָאה ןיא עסערפ עשידיי יד

 רעשיטסינויצ ןוא רעשידיי רעוויטקַא ןַא ,ןעהָאק דוד .ּפָארּפ :םוטנדיי
 טַארנעדוי ןופ רעציזרָאפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןקסע
 ערעדנַא ךיוא .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב םַאדרעטסמַא ןיא
 ןיא עטקילײטַאב עליבַאטס יד ןשיװצ ןעוועג ןענעז ןטסינויצ עטנַאקַאב
 ,דנַאלָאה ןיא יחרזמ ןופ גיהנמ רעד ,זירּפ-עד .פ .ס ברה יװ ,טַאלבנכָאװ
 :עיצַאמרָאפניא רעד ןיא ךיוא .ךַארפ-ןַאו דירפגיס רעביירש רעד ןוא

 רעוויסערגָארּפ רעמ ַא טליפעג ךיז טָאה םוטנדיי-טלעוו ןגעוו גנולייטּפָא
 ןרָאטקַאדער יד ןבָאה ןגעווטסעדנופ .לַאטס ןוא עטלע ייב יװ ,טסיײג
 ןעלדנַאװרַאפ ךיז ןוא רענעייל לָאצ יד ןרעסערגרַאפ וצ ןעוועג חילצמ טינ
 ןופ טיבעג ןפיוא .ןדיי עשידנעלָאה יד ןופ טַאלבנכָאװ ןלַארטנעצ ןיא
 -ילַארסיא וינ, רעד טָאה ,תועדומ עכעלנעזרעּפ ןופ לעיצעּפס ,תועדומ
 טָאה'ס רעװ ןוא ץַאלּפ ןלַארטנעצ ַא ןברָאװרעד ךיז ?דַאלבקיװ סיינ
 זיא ,ןדיי עשידנעלָאה יד ןופ ןבעל ןטַאוװירּפ ןגעוו םיטרּפ ןסיוו טלָאװעג
 .טַאלבנכָאװ ןקיזָאד םעד ןענעייל וצ בייוחמ ןעוועג

 רַאפ טלגנַארעג ךיז דימת רעבירעד טָאה "דַאלב לַארטנעס, רעד
 רָאנ ןפָא ןעועג טַאלבנכָאװ ןרַאפ זיא בצמ ןקיזָאד ןיא .םויק ןייז
 םעד ךרוד ןוא גנוטייצ עשיטסינויצ עקידנעטש ַא ןייז וצ :געוו ןייא
 ַא דצמ סנטסקיניוװ עציטש רעטצענערגַאבמוא רעד ןופ ןסינעג
 ןבָאה ןרָאטקַאדער-סגנוטייצ יד רעבָא .םוטנדיי ןשידנעלָאה ןופ לייט
 ושיטילָאּפ ןוא ןכעלטפַאשלעזעג רעייז ןופ ןסיײרּפָא טנָאקעג טינ ךיז
 ןטָאירטַאּפ עשידנעלָאה ,ןדיי עמורפ ןעוועג ייז ןענעז ןצרַאה ןיא .רבע
 וצ טרעהעג ייז ןבָאה עלַא סָאװ ,ןטַאנגַאמ-טלעג יד ןופ רערערַאפ ןוא
 עיינ יד טימ הרשּפ ַא ןכַאמ טריבורּפ ןבָאה ייז .ײטרַאּפ רעלַארעביל רעד
 עגנואיושנָא-טנורג ערעיײז ףיוא קידנעייז רתװמ טינ ,ןעגנומערטש
 ,סַאלב ןוא ךעלבעל ןעװעג טַאלבנכָאװ סָאד זיא טַאטלוזער ןיא ןוא
 רעקיסיירד יד ןיא .דצ ןייא ןייק ןופ ןליו םעד טקידירפַאב טינ ןוא
 ןביירש וצ ןרָאװעג ןדַאלעגנייא דנַאלשטיײד ןופ םיטילּפ ןענעז ןרָאי
 רעבָא ,טלעװ רעד ףיוא ןדיי יד ןופ בצמ ןגעװ רקיעב ,ןעלקיטרַא
 יד .גנוניימ ענעגייא ריא טקירדעגסיוא עיצקַאדער יד טָאה ןטלעז רעייז
 ןבָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ףוס םוצ ןדיי יד ןופ ןדנעטשמוא עשיגַארט
 ןרעדנע וצ גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןופ רעמיטנגייא יד ךיוא ןעגנּוװצעג
 םענייא רָאטקַאדער-טּפיױה ַא יו טמיטשַאב ןבָאה ייז ןוא קיטילָאּפ רעייז
 רעבָא .רעייפס .א.א ר"ד :דנַאלָאה ןיא ןטסינָאיזיװער עטלייצעג יד ןוּכ
 ןרָאװעג טרינימָאנ זיא רע .טעּפש וצ ןעמוקעג גנורעדנע יד זיא ָאד ךיוא
 עיזַאװניא רעשטייד רעד רַאפ זיולב שדוח ַא ,1940 לירּפַא ןט-4 םעד
 .ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ ןייז ךיוא .דנַאלָאה ןייק

 טקורדעג ןוא טריגַאדער ןענעז רעטעלבנכָאװ ייווצ עקיזָאד יד
 ןגעו תועידי ליפ ןבעגעג ןבָאה יז םגה ןוא םַאדרעטסמַא ןיא ןרָאװעג
 ,םַאדרעטסמַא זיא ,דנַאלָאה ןופ תוליהק יד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד
 ןבילברַאפ ,דנַאל ןיא ןדיי יד ןופ טנעצָארּפ קיצעביז טבעלעג ןבָאה'ס ּוװ
 ןעװעג זיא ױזַא טינ .ןעגנוריסערעטניארַאפ ערעיײז ןופ רעטנעצ רעד
 וע668601846 טססע 151261605026:טַאלבנכָאװ ןטירד םעד יבגל ךַאז יד

 גנוטייצנכָאװ עקיזָאד יד .(1870 רָאי ןיא טעדנירגעג) 11015267/ממװ6ת

 טָאטש רעטסערג-טייווצ רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןוא טריגַאדער זיא

 ךיז טָאה טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ךיוא .םַאדרעטָאר ןיא ,דנַאלָאה ןופ
 -דנַאטש ןזעיגילער-שיגָאלָאיצָאס ןופ ןוא עיצַאלימיסַא יד טקרַאטשרַאפ
 רעבָא .טעטש עדייב ןשיװצ דישרעטנוא ןייק ןעועג טינ זיא טקנוּפ
 ןַא טימ ןעלגנירוצמורַא ךיז ןעוועג חילצמ טָאה רעטיר ישארה-ברה רעד
 ענייז ןופ רענייא ןוא ,ןדיי עמורפ ןופ ןיירק ןשימַאניד רעבָא .ןגנע
 -טּפיױה ןעוועג ןרָאי ליפ ןופ ךשמ ןיא זיא ,רעטכַאלס .מ .ס ,םידימלת
 שטנעמ רעטנרעלעג ַא ןעוועג זיא רעטכַאלס .טַאלבנכָאװ ןופ רָאטקַאדער
 טַאלבנכָאװ ןופ ןעגנואיושנָא יד ןגעוו .טסילַאנרושז רעטוג ַא ךיוא ןוא
 ַא ןענישרעד טרָאד זיא ןרָאי ןופ ךשמ ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד תודע טגָאז

 (ןַאמקלעמ) ןַאמכעמ ףסוי ר"ר
 עסדוי עד, ןופ רַאטקַאדער-טּפיױוה

 -קיוו טילַארזיא וועינ,, ןוא "רעטכַאװ
 "דַאלב

 ןועמש יבר ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןרָאװעג ןפורעגנָא זיא סָאװ ,קירבור

 .גנוטייצנכָאװ יד סָאװ ,טינ רעדנּוװ ןייק רעבירעד זיא סע *.שריה לאפר

 -ימ יד טקידײטרַאפ טנעװקעסנָאק ןוא םזינויצ ןגעק טפמעקעג טָאה
 טַאלבנכָאװ סָאד זיא ךעלריטַאנ .לארשי-תדוגא ןופ טייקיטעט ןוא ןעגנונ
 םיסנרּפ-הליהק יד ןופ םישעמ יד יבגל טלעטשעגנייא שיטירק ןעוועג
 -ָאװ יד טָאה ןעלדנַאהַאב רימ סָאװ ,הפוקת רעד ןיא .םַאדרעטסמַא ןיא
 -לעוו ,טנעדנָאּפסערָאק ןליבַאטס ַא םַאדרעטסמַא ןיא טַאהעג גנוטייצנכ
 סָאװ ,ןטסילַאנרושז עלענָאיסעּפָארּפ עקיצנייא יד ןופ ןעוועג זיא רעכ
 רעד רַאפ ןוא עסערּפ רענײמעגלַא רעד רַאפ ןבירשעג ךיוא ןבָאה
 ןעועג זיא רע .סטיבָאכ .י .ב ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז .עסערּפ רעשידיי
 םַאדרעטסמַא ןיא םינבר רַאפ שרדמ-תיב ןופ רעטייל-עציוו ןופ ןוז רעד
 .טָאטשטּפױה רעד ןיא ןבעל ןשידיי ןיא טריטנעירָא ןעוועג זיא ןוא
 זיא'ס רעבָא ,טייקיעפ טימ ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז ןעלקיטרַא ענייז

 רעד וצ טײקטנעַאנ רעד ףיוא טזייוו גנוטייצ רעד ןופ ןעמַאנ רעד ךיוא *?

 ןעוועג ןזיא ןעמַאנ רעלעניגירַא ריא .דנַאלשטיײיד ןיא עיסקָאדָאטרָא-ַאענ

 טַאה יז רעבַא , 1/66801264 טסע 15:26116164
 .ןבעל-עילימַאפ עשידיי סָאד קידנכיירטשרעטנוא ,ןעמָאנ םעד טרעדנעעג

 זיפ
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 ןופ קיטילָאּפ רעד טימ ןעוועג םיכסמ טינ טָאה רע זַא ,רָאלק ןעוועג
 ןעועג רע זיא המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד ךָאנ .עיצקַאדער רעד
 ןטימ גנודניברַאפ ןייז םגה ,דנַאלָאה ןיא א"טס ןופ טנעדנָאּפסערָאק
 .ןרָאװעג זיול רעייז זיא םוטנדיי

 ןענעז עסערּפ עשיטסינויצ יד ןוא ןעגנוטייצ יירד עקיזָאד יד
 ללכב טָאה עסערּפ עשיטסיניצ יד .ןטלעװ ערעדנוזַאב ייווצ ןעוועג
 רעד ןופ םַאר רעד ץוחמ ןשינעעשעג עלַאקָאל יד טלדנַאהַאב טינ
 -ץלָאּפ ַא טריפעג יז טָאה ןטלעז רעייז ןוא ,אפוג טייקיטעט-סגנוגעווַאב
 קידנעטשלופ קידנריגענ .רעטעלבנכָאװ עקיזָאד יד ןופ םענייא טימ קימ
 ןבָאה סע רעכלעוו ייב ,עירָאעט ַא ,תולג ןיא טייקיטעט עשיטסינויצ יד
 קיטילָאּפ עשיטסינויצ יד טקיטלַאטשעג ןבָאה סָאװ ,עלַא ןטלַאהעג ךיז
 טָאה --- ,ןייטשנרעב .פ ןוא עמיל-עד הימחנ ,ןָאק .ה .י יװ ,דנַאלָאה ןיא
 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץלַא סָאד קידנעעז טינ טכַאמעג ךיז עסערּפ יד
 עכלעוו ,ןטפַאשלעזעג עקילָאצליפ יד ןיא ןוא ןטעטימָאק-הליהק יד ןיא
 ןעװעג זיא דישרעטנוא ןַא ךָאנ ןוא .דנַאלָאה ןיא טריטסיזקע ןבָאה
 בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנוטיײצנכָאװ יד ןוא עסערּפ רעשיטסינויצ רעד ןשיוצ
 טעברַאעג ןבָאה רעטעלבנכָאװ יד ןיא ןטסילַאנרושז יד תעב .טנָאמרעד
 ןלופ ןייק ףיוא טינ ןוא ןיול ןקיטשינ ַא רעיײז רַאפ םגה ,ןיול רַאפ
 ןָאטעג עסערּפ רעשיטסינויצ רעד רַאפ טעברַא עצנַאג יד זיא ,ןטסָאּפ
 עטסעב יד ןעגנוטייצ עקיזָאד יד ןבָאה טליפעגסיוא .קיליוויירפ ןרָאװעג
 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,דנַאלָאה ןיא רעוט ןוא רעביירש
 -ָארּפ עלענָאיצַאזינַאגרָא טימ רעדָא םזינויצ-טלעוו ןופ ןעמעלבָארּפ יד
 -ערעטניא טינ ךיז ןבָאה ןוא ,דנַאלָאה ןיא גנוגעװַאב רעד ןופ ןעמעלב
 ןיא ןטכיש עמערָא יד ןופ ןוא הליהק רעד ןופ ןבעל ןטימ טריס
 ןיא ךיוא סָאװ ,זיא טנַאסערעטניא .טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד
 רעקיסיירד יד ןַיא גנורעדנע עסיורג יד ןעמוקעגרָאפ זיא ןעייר עקיזָאד יד
 וצ ןיוש ןעוועג חילצמ טָאה גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד ןעװ ,ןרָאי
 ןעניפעג ןבױהעגנָא וליפא ןוא ,ןסַאמ יד ןיא ןעגנירדוצניירַא ,טעּפש
 זיב סָאװ ,םַאדרעטסמַא ןופ טַאירַאטעלָארּפ ןסיורג םייב גנַאלקּפָא ןַא
 .םזינומָאק ןוא םזילַאיצָאס םעד יירט ןעוועג רע זיא ןַאד
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 העּפשה יד סָאװ םעדצָארט זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ןגעווטסעדנופ

 הפוקת רעזדנוא ןופ בייהנָא םייב זיא עסערּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ

 ןופ עלעוטקעלעטניא ןופ טכיש םעניד ַא וצ זיולב טצענערגַאב ןעוועג

 ןַאמכעמ ףסוי ר"ד

 ןקַיטלַאטשעג םייב לייט ןייז סיורג סיוועג ןעוועג ךָאד זיא ,דנַאטשלטימ
 גנוטייצ עלַארטנעצ יד .םוטנדיי ןשידנעלָאה ןופ טפַאשרעריפנָא עגנוי יד

 טשרעוצ זיא סָאװ 06 10065006 1720216/ , ןעוועג זיא גנוגעווַאב רעד ןופ
 -טַײצ עכעלטנכעוו ייוצ ַא יוו ,1905 רַאונַאי ןט-1 םעד ןענישרעד
 .טפירש

 טפירשטייצ יד ןעלדנַאװרַאפ טריבורּפ ןעמ טָאה לָאמ עקינייא
 רעד ןופ גנוטייל רעד ןעגנולעג זיא סָאד רעבָא ,טַאלבנכָאװ ַא ןיא
 טייקירעװש רקיע יד .1924 רָאי ןיא טשרע עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ

 ןעועג זיא ןרינָאבַא סָאד .שזַאריט רעניילק רעייז רעד ןעוועג זיא
 עכלעוו ,עיצַארעדעּפ רעשיטסינויצ רעד ןופ םירבח יד רַאפ טכילפ ַא
 רעד זיא 1920 רָאי ןיא .םירבח 2000 ןוא 1600 ןשיװצ טלייצעג טָאה
 גנוטייל יד .2300 יװ רעמ ןעוועג טינ "רעטכַאװו עסדוי, ןופ שזַאריט
 יירד יד ןקינײארַאפ וצ טגיילעגרָאפ ןַאד טָאה עיצַארעדעפ רעד ןופ
 עסדויא :טריטסיזקע טייצ רענעי וצ ןבָאה סָאװ ,ןענַאגרָא עשיטסינויצ
 .טנגוי רעד ןופ ןַאגרָא רעד ,"לארשי תוקת; ןוא "יחרזמה; ,?רעטכַאװ
 -- "לארשי תוקת; ןופ ןוא 1100 ןעוועג זיא ?יחרזמ, ןופ שזַאריט רעד
 ןטנענָאבַא עטלּפָאד ליפ ןעװעג עקיזָאד יד ןשיװצ ןענעז רעכיז .0
 ןיא ןקרַאטשרַאפ טנָאקעג טינ גנוקינייארַאפ יד טָאה רעבירעד ןוא
 ךָאנ ייברַאפ ןענעז ױזַא .גנולײטּפָא-תועדומ יד סָאמ רעקידנטײדַאב ַא
 תועדומ ןעמוקַאב וצ געוו ַא ןענופעג טָאה עיצַארעדעפ יד זיב רָאי ריפ
 ןַאגרָא םעד ןעלדנַאװרַאפ וצ טכעלגעמרעד ןבָאה עכלעוו ,ןסנָאנַא ןוא
 .טַאלבנכָאװ ַא ןיא

 "רעטכַאװ עסדויא טָאה שזַאריט םעניילק םעד ףיוא טקוקעג טינ
 .דנַאלָאה ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא לָאר עבושח רעייז ַא טליּפשעגּפָא
 ןשידנעלָאה ןופ עטילע רעד וצ טרעהעג קידנעטש ןבָאה ןרָאטקַאדער יד
 רעדורב ןייז ,ןעהָאק .ד .פָארּפ יו ,םיגיהנמ עשיטסינויצ יד ןוא םוטנדיי
 .ה טַאקָאװדַא ,ןעיפוה-ןיײטשנרָא יורפ ןיטַאקָאװדַא יד ,ןעהָאק טַאקָאװדַא
 ,טסילַאנרושז רעטנַאקַאב רעייז ַא) שַאילע .ע טַאקָאװדַא ,םייהסרעדע

 רעקיסיירד יד ןיא ןוא ,(קירוצ רָאי עקינייא טימ ןברָאטשעג זיא סָאװ
 רעייטשוצ רעייז ןבעגעג ןבָאה רעביירש עטנַאקַאב .שיק .י .ּפָארּפ ןרָאי
 ,סנירפ .י טַאקָאװדַא ,גרעבצרעה .י .א טַאקָאװדַא יו ,גנוטייצ רעד רַאפ
 יד זיא עלַא ןופ רעמ רעבָא .ךילטנעכיה בקעי ןוא ךַארּפ"ַאװ .ס
 םזינויצ ןופ םילודג ייוצ יד ןופ ןעמענ יד טימ ןדנוברַאפ גנוטייצנכָאװ
 טָאה :פעמיל-עד ,ןײיטשנרעב .פ ןוא עמיל-עד הימחנ :דנַאלָאה ןיא
 רעטשרע רעד רַאפ ךָאנ ןעלקיטרַא ענייז ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא

 ,י"שת ,םילשורי ,המיל-הד הימחנ רכזל ,דיחי יליבשב -- עז עמיל-עד ןגעוו
 ןַארַאפ ךיוא זיא רפס ןיא .ןייטשנרעב .ּפ ןוא ןייב .א ןופ םירמאמ יד רקיעב
 ןעלדנַאהַאב עלַא ייז רעבָא ,ןגַארטרָאפ ןוא םירמאמ ענייז ןופ לַאװסיױא ןַא
 ,ל"קק ןופ ןעמעלבַארּפ יד
 וצ ץעמיל-עד "רעטכַאװ עסדוי עד, טעמדיוװעג טָאה רעמונ ןלעיצעּפס ַא
 עטיירב ַא ןַארַאפ זיא'ס ּוװ ,(14.6.1952) גָאט-ןריובעג ןטסטרעדנוה ןייז
 רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,םירמאמ עלַא ןופ עיפַארגָאילביב
 ךיז טָאה רע ןעװ רָאי ןיא ,1920 זיב 1909 ןופ גנוטיײצנכַאװ רעשיטסיגויצ
 .גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ טרעטייוורעד



 תומחלמ-טלעוװ עדייב ןשיװצ דנַאלָאה ןיא עסערפ עשידיי יד

 יו ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רע זיב ןעוועג ךישממ טָאה ןוא המחלמ-טלעוו
 רע טָאה םירמאמ ענייז ןיא .גנוטיײל רעשיטסינויצ רעד ןופ רבח ַא
 רענעי וצ ןענעז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד עגונב קיטילָאּפ ןייז טנכיײצעגנָא
 ןיא רקיעב ,הבשחמ רעשיטסינויצ רעד ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטשעג טייצ
 טָאה רע רעבָא .תובשייתה יד ןריסנַאניפ ןוא עיצַאזינַאגרָא ןופ ןגַארפ
 ענייז טימ ןוא ,רוטלוק רעשידיי רעד טימ טריסערעטניא ליפ ךיוא ךיז
 ןיא םירבח ענייז ןגיטשעגרעביא טייו רֹע טָאה תירבע ןיא תועידי
 יד טזָאלרַאפ טָאה רע יװ םעדכָאנ .עיצַארעדעפ רעשידנעלָאה רעד
 ,עּפורג-סיידנַארב יד טגיזַאב טָאה ןַאמצייװ ןעוו ,גנוטייל עשיטסינויצ
 ןיק רעטרעטיברַאפ ןוא רעטשיטנַא ןַא טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה
 ןופ רעציזרָאפ סלַא ןרָאװעג טלייועגסיוא רעדיוו זיא ןוא ,דנַאלָאה
 -רַאפ ןטלעז רעייז רע טָאה ןַאד טניז .עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד
 רעכעלרעי רעד ףיוא ןגַארטרָאפ ענייז ץוח) ןעלקיטרַא טכעלטנפע
 רע זיא ןסילוק יד רעטניה רעבָא ,(עיצַארעדעפ רעד ןופ ץנערעפנָאק
 טכעלטנפערַאפ טינ זיא'ס ןוא םינינע יד ןריפ םייב וויטקַא ןעוװעג
 -רעמ יד .ןרָאװעג ןלעפעג טינ זיא םיא סָאװ ,לקיטרַא םוש ןייק ןרָאװעג
 ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד ןיא טייל-סטייה
 ,ןרָאי רעקיצנַאװצ עטשרע יד טניז ,ןבעגעג טינ ןוא םידימלת ענייז רַאפ
 עכלעוו ,עיציזָאּפָא רעד רַאפ ?רעטכַאװ עסדוי, ןיא לגר-תסירד ןייק
 טימ ןעגנודניברַאפ יד יבגל קיטילָאּפ סנַאמציוו טציטשעג טָאה
 תמיײק ןרק םעד ןריפ ןופ םינינע יד ןיא --- ןיקשיסוא ןוא ,דנַאלגנע
 .לארשיל

 ןייז ןיא ןוא דנַאלשטיײיד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא * ןייטשנרעב .פ
 טָאה סָאד .םַאטשּפָא ןייז טנעקרעד רָאלק רעייז ןעמ טָאה ךַארּפשסױא
 ,ךַארּפש עשידנעלָאה יד קידנעטשלופ ןשרעהַאב וצ טרעטשעג טינ םיא
 ןעלקיטרַא ענייז ףיוא סָאװ ,טסילַאנרושז רערעלוּפָאּפ ַא ןרָאװעג ןוא
 ןטשרע םוצ טָאה ןייטשנרעב .ךָאװ וצ ךָאװ ןופ טרַאװעג רענעייל יד ןבָאה
 לענש רָאג רעבָא ,1916 רָאי ןיא הפיסא עשיטסינויצ ַא טכוזַאב לָאמ
 -עטניא .גנוגעװַאב רעד ןופ ןטסיױװיטקַא יד ןשיווצ םיא רימ ןעניפעג
 רעכעלרעי רעד ףיוא טירטסױרַא ןטשרע ןייז תעב סָאװ ,זיא טנַאסער
 ,רע טָאה ,(1918) עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד ןופ ץנערעפנָאק
 ןעמ טרעדָאפעג ,החּפשמ רעטרילימיסַא ןַא ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ
 םעדכָאנ רָאי ַא .תירבע ןופ גנוטײרּפשרַאפ רעד טכַא רעמ ןעקנעש לָאז
 "רעטכַאװ עסדויא ןופ עיצקַאדער רעד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה
 .לארשי-ץרא רַאפ גנולײטּפָא רעד טימ ןעמונרַאפ סרעדנוזַאב ךיז ןוא
 רמאמ ןייז זיא שיטקַאפ :עקידלקַאװ ןעוועג טירש ענייז ןענעז טשרעוצ
 ,לארשי-ץרא ןיא ןעגנוריסַאּפ יד ןגעוו תועידי ןופ גנולמַאז ַא ןעוועג
 ןיא .ןעגנוניימ ענייז ןעלקיװטנַא ןביוהעגנָא רע טָאה ךיג רָאג רעבָא
 ןעגנוניימ יד טימ טמיטשעגנייא רֹע טָאה קיטילָאּפ רעשימָאנָאקע רעד
 רע טָאה חטש ןשיטסינויצ-שיטערָאעט ןפיוא רעבָא ,עמיל-עד ןופ

 טניפעג סע ןכלעוו ןיא (1961 ,ביבא-לת) "ןייטשנרעב ץרּפ , רפס םעד עז *
 ,רענייא ןייק ַאטשינ זיא טרָאד רעבָא ,םירמאמ ןופ לַאװסיױא ןַא ךיוא ךיז

 -ַאטוא ןייז ןיא .דנַאל ןיא הילע ןייז רַאפ ןרָאװעג ןבירשעגנַא זיא סָאװ
 .םיא ףיוא עמיל-עד ןופ העּפשה רעד ןגעוו ןייטשנרעב טלייצרעד עיפַארגָאיב

 סָאד ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ןעעדיא ענעגייא ןעלקיװטנַא ןביױהעגנָא
 רעד ןגיוצרעד ךיז טָאה סע עכלעוו ףיוא ןוא ןטסינויצ עלַא ןופ םוטנגייא
 -ָאיצַאנ ןופ טייקרעכעה יד ,םזיטימעסיטנַא ןופ זילַאנַא ןייז .רוד רעגנוי
 ַא ןיא טייקידנעווטיונ יד ,ןעקנַאדעג עלַאיצָאס יד רעביא קנַאדעג ןלַאנ
 ןיא ןעגנורדעגניירַא ףיט ױזַא ןענעז ,דנַאלגנע יבגל קיטילָאּפ רעפיקת
 טָאה סָאװ רענייא רעדעי זַא ,טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ ןייזטסּוװַאב
 .טסינויצ ןתמא ןַא רַאפ ןרָאװעג ןטלַאהעג טינ זיא ,טנעקרענָא טינ סע
 הקספה ַא ץוח -- עיצקַאדער רעד ןופ רבח ַא ןעוועג זיא ןייטשנרעב
 טמיטשַאב רע זיא ןַאד לייוו ,1931 זיב 1919 ןופ -- טייצ רָאי ַא ןופ
 רעבָא ,עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד ןופ רעציזרָאפ רעד יװ ןרָאװעג
 וצ ןעועג ךישממ רע טָאה טמַא ןקיזָאד םעד קידנעמענרַאפ ךיוא
 ךָאנ ןבירשעג ףיוא טָאה רע .גנוטייצ ןייז רַאפ ןעלקיטרַא ןביירש
 .(1936) דנַאל ןיא הילע ןייז
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 קיטילָאּפ רעד ןיא גנורעדנע ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא הפוקת רענעי ןיא
 עדעי ןפרָאװעגּפָא ןבָאה ןייטשנרעב ןוא עמיל-עד .עיצקַאדער רעד ןופ
 -ַאגרָא עשיטסינויצ ןוא רעטלעג ןריזיליבָאמ סָאד ץוח ,טייקיטעט-תולג
 הנכש יד ,דנַאלשטייד ןיא ןשינעעשעג יד רעבָא .טעברַא עלענָאיצַאזינ
 רעד ןיא שינערעקרעביא ןַא וצ ןעוועג םרוג ךיוא ןבָאה ,דנַאלָאה ןופ
 רעד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ליפ ןוא טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשידיי
 ןוא ןגיטשעג זיא "?רעטכַאװ עסדוי עד; ןופ שזַאריט רעד .גנוגעווַאב
 יד טימ ןקיטפעשַאב וצ ךיז ןבױהעגנָא ןבָאה ןרָאטקַאדער עריא
 רעטיירב רעד ךיוא סָאװ ,ןעלקיטרַא ןעגנערב ןוא תולג ןופ ןעמעלבָארּפ
 רעשטייד רעד ךָאנ ךיילג .טריסערעטניארַאפ ייז ןיא ןעוועג זיא רוביצ
 ןופ רעביירש רעד) עיצקַאדער עיינ ַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא עיזַאװניא
 עבַאגפיוא ריא סָאװ ,(דילגטימ ַא ריא ןיא ןעוועג זיא תורוש עקיזָאד יד
 יד .גנוטייצסקלָאפ ַא ןיא טַאלבנכָאװ סָאד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןעוועג זיא
 טָאה יז רעדיײא רעבָא ,רעמונ ןטשרע םעד טיירגעגוצ טָאה עיצקַאדער
 .ןעניישרעד ןייז ןטָאברַאפ ןשטייד יד ןבָאה ,ןכעלטנפערַאפ וצ םיא ןזיװַאב

 רעשיטסינויצ רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ זיא *רעטכַאװ עסדוי עד;
 ןייז סָאװ ,"יחרזמה; ןַאגרָא םעד טנָאמרעד ןיוש ןבָאה רימ .ןַאגרָא
 עטַאד עקיזָאד יד .1916 לירּפַא ןיא ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע
 ןענעז המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ךיילג .קילעפוצ ןעוועג טינ זיא
 ןשיװצ .דנַאלָאה ןיא טצעזַאב ךיז ןוא עיגלעב ןופ םיטילּפ ליפ ןעמוקעג
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 רעטפַאהנסַאמ ַא וצ טניווועגוצ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ךס ַא ןעוועג ןענעז יז
 דנַאלָאה ןיא ךיוא זַא ,טרעדָאפעג ןבָאה ייז ןוא טייקיטעט רעשיטסינויצ
 ןשיװצ .טייקיטעט ריא ןרעטיירבסיוא גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד לָאז
 יז קנַאדַא ןוא "יחרזמ, ןופ םירבח ןעװעג ןענעז ןשטנעמ עקיזָאד יד
 ,"יחרזמה; .ךַארּפש עטדערעג ַא יװ תירבע ןרָאװעג טײרּפשרַאפ ךיוא זיא
 ןעװעג טיײצ רענעי וצ זיא ,טפירשישדוח ַא יװ ןענישרעד זיא סָאװ
 שיערבעה ןיא לא ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,גנוטייצ עקיצנייא יד
 לאומש ןופ עיצקַאדער רעד רע ;טנוא טשרעוצ ,(ד"פרת זיב ח"ערת ןופ)
 "יהרזמה, ןופ יא ,סעדַאװד .צ .י ןופ ךָאנרעד ןוא ןַאמלעּפָאק
 ןיא בר ,ָאדרַאקיר .י .ב ר"ד (1922 רָאי ןזיב 1919 רָאי ןופ) ןעוועג זיא
 ,גנוטלַאּפש רעד בילוצ טרינגיזער טָאה רע .הליהק רעשיזעגוטרָאּפ רעד
 ןעמוקעג זיא טרָא ןייז ףיוא ןוא ,יחרזמ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ
 .עגנוי ןופ עּפורג ַא ןוא (1940 זיב) זירפ-עד .פ .ס ברה
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 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוטייצ יד ךיוא
 רעדנירג רעד .עיגלעב ןופ טילּפ ַא ןופ וויטַאיציניא רעד טיול
 ןופ רענייא ןוא (1917 רָאי ןיא) "לארשי תוקת, טפירש-שדוח ןופ
 .םוַאבלעטַײיט .ַא ןעוועג זיא רָאי ןביז ןופ ךשמ ןיא ןרָאטקַאדער עריא
 עריא סָאװ ,טנגוי רעד רַאפ גנוטייצ ַא ןעוועג סָאד זיא בײהנָא םוצ
 .א ןעהָאק .ד רָאסעּפָארּפ יו ,,ערעטלע ןעװעג ןענעז ןרָאטקַאדער
 ןבָאה זייווכעלסיב רעבָא .גרעבצרעה .י .ה ןוא םוַאבנירג .ה ,דלעפנערהע
 -נַאװרַאפ יז ןוא ןעלקיטרַא ריא ןיא ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא עגנוי יד
 -ַאב-טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוטייצ רעלעיציפָא רעד ןיא טלד
 טלייװעגסיוא רָאנ ,ןרָאװעג טרינימָאנ טינ זיא עיצקַאדער יד .גנוגעוו
 ןיא ,גנוגעװַאב רעד ןופ ץנערעפנָאק רעכעלרעי רעד ףיוא ןרָאװעג
 עשיגָאלָאעדיא ןוא עלַאקָאל עלַא טקינייארַאפ ןעוועג ןענעז סע רעכלעוו
 ןעמוקעגפיוא ןענעז סע ןעוו .טנגוי רעשיטסינויצ ועד ןופ ןדנַאברַאפ
 רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוטײל רעד ןשיװצ תועד-יקוליח עפרַאש
 ןופ הילע רעד ךָאנ רקיעב ,ןעגנוגעווַאב-טנגוי יד ןוא עיצַארעדעפ
 ןָאט ןלענָאיציזָאּפָא ןַא ןעמונעגנָא "לארשי תוקת; טָאה ,ןייטשנרעב
 טלַאהניא ריא זיא ללכ-ךרדב רעבָא ,גנוטייל רעשיטסינויצ רעד ןגעק
 עיצַאמרָאפניא ,עטכישעג רעשידיי רעד ,לארשי-ץרא טעמדיוועג ןעוועג

 -טנגוי רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןגעװ תועידי ןוא םוטנדיי ןגעוו
 זיא ןעגנולדנַאהרַאפ עשיגָאלָאעדיא רַאפ ענובירט יד .אפוג גנוגעווַאב
 -ןטנעדוטס ןש:יטסינויצ ןופ ןַאגרָא רעקידתופתושב ַא ."ךרדב? ןעוועג
 ןַאגרָא ןקיזָאד ןיא .גנוגעווַאב-טנגוי רעד ןופ םיכירדמ יד ןוא דנַאברַאפ
 רוד ןגנוי ןופ םיגיהנמ יד טקילײטַאב ךיז זי ןופ ךשמ ןיא ןבָאה
 ןוא קחצי רעדירב יד יװ ,דנַאל ןיא ןעוועג הלוע ןענעז ייז ןופ ליפ ןוא

 רעבָא ,ןַאמדניל .פָארּפ ,(ןונרַא טנייה) עא ןַאװ .ס ,רעּפיײלס ףסוי

 -דרָאנ ןָאעל ןעוועג זיא ןרָאטקַאדער יד ןשיװצ ןופ רעטסקיטכיו רעד

 -ָאיצַאזינַאגרָא ןיא ןוא קיטילָאּפ-רעסיױא רעד ןיא תעב .ד"יה םייה

 ןייטשנרעב--עמיל-עד ןופ עיניל יד ןעמונעגנָא רע טָאה ןגַארפ עלענ
 -לוק רעשידיי רעד וצ גנואיצַאב יט ַא וצ ןפורעג רע טָאה
 עשיגרענע טרעדָאפעג טָאה ,השורי זעיגילער רעד וצ ןוא רוט

 רעד ןופ ןסיײרּפָא קידנעטשלופ ךיז 6 .םזיצולח רַאפ עדנַאגַאּפָארּפ

 ןעװעג טינ ןענעז ןעגנונַײמ עקיזָאד יד .טפַאשלעזעג רעשידנעלָאה
 רַאפ ןקָארשעג ךיז טָאה עכלעוו ,גנוריפנָא רעטלַא רעד ןופ ןצרַאה םוצ

 םורק ךיוא ןוא רוביצ יא ליב םעד דצמ עיצקַאער רעכעלטנייפ ַא

 ןופ ןסיירטימ טזָאלעג ךיז ןבָאה רעדניק ערעייז סָאװ םעד ףיוא טקוקעג
 ןענעז א ןופ ןעגנַאלקּפָא יד .םזיצולח ןגעוו קנַאדעג
 ןעגנַאגרעד יע יז ןוא עסערּפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןרָאװעג
 רעייז רַאפ ןפמעק וצ רעוויטקעפע ידכ .1928 רָאי ןיא טקנוּפכױה ַא
 ןפַאש וצ א רוד ןגנוי ןופ םיגיהנמ יד ןבָאה ,ןעגנוניימ
 יא ."ונתורחק ןעמָאנ ןטימ ,"ךרדב, ןופ טרָא ןפיוא ןַאגרָא םעיינ
 רַאש ןוא ןעלקיטרַא עשיגָאלָאעדיא ןענישרעד ןענעז ןַאגרָא ןקיזָאד
 עד רַאפ טרָא ןייק ןעוועג טינ זיא'ס זַא ,ךיז טייטשרַאפ .סעקימעלָאּפ
 פ ןעניישרעד סָאד זיא רעבירעד ןוא טפַאשרעה רעשטיייד רעד רעטנוא
 .עיזַאװניא רעד טימ ךיילג ןרָאװעג טלעטשעגּפָא "ונתורח;

 -ײטרַאּפ רעד ןוא עסערּפ רעוװיטַאמרָאפניא-ןַײמעגלַא רעד ץוח
 ןופ סָאמ רעקידנטַײדַאב ַא טַימ ,ןווּורּפ ןרָאװעג טכַאמעג ןקנע ,עסער
 םוצ ןיוש .עסערּפ עכעלטפַאשנסיװ:-רעלוּפָאּפ ַא ןבעגוצסיורַא ,גלָאפרעד
 -גכָאװ עשידִיי ַא ןענישרעד זיא טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ בייה *
 ןענעז סָאװ ,ןלַאנרושז עטרירטסוליא יד ןופ רעטסומ ןטיול גנוטייצ
 ַא ןיא שינעפרעדַאב יד; .עּפָארײא-ברעמ ןיא טײרּפשרַאפ ןעוועג ןַאד
 גנולטימרַאפ רעד ךרוד רקיעב ,רוביצ ןרַאפ טגנערב סָאװ ,טַאלבנכָאװ
 ךיז טליפ ,תודהי ןופ טיבעג ןפיוא סעייננ ענעדישרַאפ ,רעדליב ןופ
 -- ?דנַאלָאה םעניילק רעזדנוא ןיא א רערעגנעל ַא טניז ןיוש
 עד; גנוטיײצנכָאװ רעד ןופ רעמונ ןטשרע ןיא עיצקַאדער יד טביירש
 פשידייא זַא ,טימ טלייט יז ןוא 2 א רעט-25) ?"סנירּפ עסדוי
 דימת ןלעוו ,גנוברַאפַאב עלַארטײנ ַא ןבָאה ייז רָאנ ביוא ,ןציטָאנ
 טלעטש סע יװ .?לַאנרושז ןטרירטסוליא ןקיזָאד ןיא ץַאלּפ ַא ןעניפעג
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 טי טייצ רערעלוּפָאּפ א ןופ עיצַאטימיא ןַא יא 06 10065006 תעגמפ ? 
 עד ,קירדנעה ץנירּפ םעד דובכל ,'26 2:1ח5" ןעמָאנ ןטימ דנַאלָאה ןיא

 תועמשמ טָאה רעבעגסורַא רעשידיי רעד .ַאנימלעהליוו הכלמ רעד ןופ ןַאמ

 ויטקעידַא םעד "ץנירפ , םוצ ןבעגוצוצ זיא סָאד שילרעטסיוא יוװ טליפעג טינ

 ַ!"רעשידיי רעד,



 תומחלמ-טלעוװ עדייב ןשיװצ דנַאלָאה ןיא עסערּפ עשידיי יד

 טלעטשעג ּפָארט רעד זיא גנורעלקרעד-עיצקַאדער רעד ןופ סױרַא ךיז
 ןטלַאהעגּפָא ךיז טָאה עיצקַאדער יד רעבָא ,טײקלעוטקַא ףיוא ןרָאװעג
 טמערוטשעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןעמעלבָארּפ יד ןיא גנולעטש ַא ןעמענ ןופ
 ןיא ךיז ןעניפעג ךעלקריו ןוא .טײקכעלטּפַאשלעזעג עשידיי יד
 דנַאלָאה ןיא ייס ןעגנוריסַאּפ עלעוטקַא ןגעוו רעדליב גנוטיײצנכָאװ רעד
 טעמדיוועג זיא טרָא ןעעזעגנָא רעיײז ַא) רעדנעל ערעדנַא ןיא ייס ןוא
 -ירָאטסיה טרָאד רימ ןעניפעג קיטייצכיילג רעבָא ,(לארשי-ץרא ןרָאװעג
 -שמה ןיא ןענַאמָאר ןוא ןעגנונעכייצרַאפ עשירַארעטיל ,ןעלקיטרַא עש
 ןבילוצ זַא ךעלגעמ ,ןטלַאהעגסױא טינ גנַאל טָאה גנוטייצנכָאװ יד .םיכ
 ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא רעטעּפש ןרָאי עקינייא רעבָא .תועדומ ןופ ןלעּפ
 סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ ןעוועג ןענעז ןרָאטַאיציניא יד .ןבעלוצפיוא יז ווּורּכ
 רעשידיי רעקיטלָאמעד רעד ןיא טּפָא רעייז ייז ףיוא ןָא ךיז ןפערט רימ
 רעטקַארַאכ ןקידנזיורב רעייז בילוצ סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טינ ,עסערפ
 ןעוועג זיא רענייא .ץַאלּפ ןייא ףיוא גנַאל ןטלַאהעג טינ ךיז יז ןבָאה
 רעבָא ,טסינויצ ַא ןעװעג טשרעוצ זיא רעכלעוו ,לַאט סוטסוי ברה
 טלדנַאװרַאפ ךיז ןוא רעגַאל ןשיטסינויצ םעד ןזָאלרַאפ רע טָאה רעטעּפש
 -טלעוו רעטייוצ רעד ךָאנ .רענגעק עטספרַאש ענייז ןופ םענייא ןיא
 .םַאדרעטסמַא ןופ בר-טּפיוה סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב רע זיא המחלמ
 . ר"ד טַאקָאװדַא ןוא רעקירָאטסיה רעד ןעװעג זיא רעטייוצ רעד
 םוטנדיי ןשידנעלָאה ןופ עטכישעג יד טשרָאפעג טָאה רעכלעוו ,סנירּפ
 טנגוי רעד ןיא .ןעגנולדנַאהּפָא עקיטכיוו עקינייא טכעלטנפערַאפ ןוא
 ןרָאװעג רע זיא ןרָאי ערעטלע יד ףיוא רעבָא ,זעיגילער ןעוועג רע זיא
 רעטייווצ רעד ךָאנ ןוא לסירב ןיא ןסעזעג רע זיא ןרָאי ליפ .ךעלטלעוו
 ןפיט ןיא ןברָאטשעג ןוא דנַאל ןיא ןעועג הלוע רע זיא המחלמ-טלעוו
 ןבעגעגסױרַא ןעמַאזוצ ןבָאה סנירּפ ןוא לַאט .םילשורי ןיא רעטלע
 טַאלבנכָאװ סָאד ךיוא .?טסָאּפ עסדוי עד; גנוטייצנכָאװ יד 1921 רָאי ןיא
 .רָאי ַא יו רעמ טשינ טריטסיזקע טָאה

 ןט-11 םעד ןוא טרינגיזער טינ רעבָא ןבָאה ןרָאטקַאדער ייווצ יד

 עכלעוו ,גנוטייצנכָאװ רעיינ ַא ןופ רעמונ רעד ןענישרעד זיא 1924 רַאונַאי

 עטסקיטכיו יד ןופ רענייא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טיײצ רעד טימ טָאה

 ךיז ידכ .סס טז0292ע06 :םוטנדיי ןשידנעלָאה ןופ סעיצַאקילבוּפ

 ליטס ןטימ ןוא גנוטייצנכָאװ רעד ןופ טלַאהניא ןטימ ןענעקַאב וצ

 בײהנָא םייב גנורעלקרעד רעיז רימ ןעגנערב ,ןרָאטקַאדער יד ןופ

 :רעמונ ןופ
 ? רימ ןליוו סָאװ;

 ,זײּפש 'ערשכ,; רענעייל ןשידיי זיירק םעד ןבעג ןליוו רימ,
 .םעט טימ ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא סָאװ

 ןליוו רימ ןוא תועידי ןוא סעיינ ןייק ןעגנערב טינ ןליוו רימ,
 יךַאז רעקיטיונמוא ןַא ןיא עסערּפ עשיאייטרַאּפ יד ןעלדנַאװרַאפ טינ

 -ַאּפש ,לַאירעטַאמ- -ןעייל ןשירַארעטיל ןשידיי ןבעג ןליוו רימ

 .טלַאהניא טימ ןוא קידנענ

 רעדָא רעסיורג ,'קיטילָאּפ, טימ ןעמענרַאפ טינ ךיז ןליוו רימ,
 ,קיטילָאּפ-טלעוו רעזָאלטלַאהניא טימ ּפעק יד ןליפנָא ןוא ,רעניילק

 -סיוא ןוא ,קיטילָאּפ-הליהק רעדָא קיטילָאּפ-ַײטרַאּפ ,קיטילָאּפ-דנַאל
 עלַא ןגעוו ןדער ןזָאל ןוא ןדער ןליוו רימ .ןבעל סָאד ןקידייל
 ןוא עיזעָאּפ ןגעוו ,לַארָאמ ןוא עטכישעג ןגעוו ,םוטנדיי ןופ םיחטש
 ןוא טרּפ ןופ ןבעל ןגעו ,השעמ ןוא הכלה ןגעוו ,גנולייצרעד
 ןעיצרעד ןוא ןענרעל וצ הנווכ רעד טימ --- קלָאפ ןופ ןשינעעשעג
 תמא םעד ןעניד ןוא ןעילב לָאז סע עטוג סָאד ןפלעה וצ ידכ

 וצ רעוװש זיא'ס ןעמעוו ,םידמולמ ןייק ןייז טינ ןליוו רימ,
 .עטנַאסערעטניאמוא ןוא עּכַאלפ ןייק טינ ךיוא ןוא ,ןייטשרַאפ

 -ָאיצידַארט ,ןשיפָאסָאליפ-שירָאטסיה םעד ןעניד ןליוװ רימ;

 דנַאה עד ריאמ רייד ברה
 עסדוי עד, גנוטייצ רעד ןופ רעדנירג

 "טנַארקנעדכעװ

 ןריזַאב ןוא ,םיא ןגעוו ןסיוו םעד ןטיײרּפשרַאפ ןוא םוטנדיי ןלענ
 .ןבעל רעזדנוא םיא ףיוא

 ןקירעדינרעד רעדָא ערעדנַא ןייק ןגָאירַאפ טינ ןליוו .'וימ,
 ןַא ןעמענרַאפ ןוא ,ערעדנַא ךרוד ןבעגעג טרעװ סע סָאװ סָאד
 .ןעמונרַאפ ןיוש זיא סָאװ טרָא

 עשידיי יד ןעװ ,טכאנ-וצ-קיטירפ ןבעג ןליוו רימ,
 ןטימ טבעל סָאװ רוטַארעטיל עשידיי ,ףיונוצ ךיז טמוק החּפשמ
 רעד ןיא ןליפעג ןוא תובשחמ סױרַא טפור סָאװ ןוא תבשה חור
 ןדעי טיג סָאװ גנוטייצ עשידיי ַא .רעפסָאמטַא רעקידתבש
 ."ךס ַא רעייז ליפ רַאפ ןוא ,סָאװ סעּפע םענייא

 ערעיײז ןעוװעג םייקמ קידנעטשלופ ןבָאה ןרָאטקַאדער ייווצ יד
 ךיוא זַא ,ביול טימ ןכיירטשרעטנוא ףרַאד ןעמ ןוא תוחטבה עשיצילמ
 -ָאמש ןייק ןעוועג טינ טנָאזירָאה רעייז זיא טקנוּפדנַאטש ןזעיגילער ןִיּכ
 רעייז ןופ חסונ םענופ דוסי ןפיוא ןעניימ טנָאקעג רשפא טלָאװ'מ יו ,רעל
 ץוח טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןרעמונ עטשרע יד ןיא ןיוש .גנורעלקרעד

 ןבָאה עכלעוו ,דנַאלָאה ןיא רעלטסניק עטמירַאב עקיניײא ךיוא םינבר
 סו
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 ןוא םליפ ,רעטַאעט ,קיזומ :טסנוק רעשידיי ןופ סעמעט ףיוא ןבירשעג
 ךיז טָאה לַאט ברה ןופ טנַאה יד .רעדליב טימ טרירטסוליא ,יײרעלָאמ
 רעשידיי : רעטקַארַאכ ןרעטכייל ַא ןופ ןעגנוליײטּפָא ייווצ ןיא ךיוא טליפעג
 רעד רַאפ גנוליײטּפָא ןַא ךיוא יוװ ,ןעגנולייצרעד עקידנליײיװרַאּפ ןוא רָאמוה
 טנרעלעג ןבָאה ןרָאטקַאדער יד ."ךינבל םתננישו, ןעמָאנ ןטימ טנגוי
 ןרָאװעג ןבעגעג זיא לָאמסָאד ןוא לַאפכרוד ןקידרעירפ רעייז ןופ עיצקעל ַא
 .תועדומ רַאפ ץַאלּפ

 עריא ףיוא רימ ןפערט גנוטיײצנכָאװ רעד ןופ רָאי ןטשרע ןיא ןיוש
 טייטשרַאפ .דנַאלָאה ןיא רעלטסניק ןוא םידמולמ עשידיי עטסעב יד ןטייז
 :אפוג ןרָאטקַאדער יד ןופ ןעלקיטרַא ליפ טרָאד ןעניפעג רימ זַא ,ךיז
 עזעיגילער ףיוא ךיוא גנוליײטּפָא-טנגוי רעד ןיא ץוח טביירש לַאט ברה
 עלופטרעוו רעייז טביירש סנירּפ ר"ד ןוא ,סעמעט עשיטעגָאלָאּפַא ןוא
 .ןעלקיטרַא עשירָאטסיה

 ןרָאטקַאדער עדייב ןענעז 1925 לירּפַא ןט-24 ןזיב 1924 רַאונַאי ןופ
 ַא טנישרעד רעמונ ןטצעל ןיא רעבָא ,טעברַא רעיײז ןיא ךישממ
 :ןדייב ןופ ליטס ןרַאפ שיּפיט זיא סָאװ ,העידי

 ; גנונעגעזעג;

 יד טכַאמעג רעווש זדנוא ןבָאה סָאװ עלַא יד ןעקנַאד רימ;

 .גנוטייצ רעקיזָאד רעד טימ גנונעגעזעג

 ."סנירּפ קחצי .לַאט .י

 רעבעגסױרַא רעד טָאה רעמונ ןקידרעטייוו ןיא .ץלַא ןעוועג זיא סָאד
 יד רעטניה ןעמוקעגרָאפ זיאס סָאװ ,םעד ןופ סָאװטע טקעלּפטנַא
 ןוא רעבעגסױרַא ןופ ןסערעטניא יד ןשיװצ סיױטשנעמַאזוצ ַא : ןסילוק
 רעבעגסורַא רעד .ןרָאטקַאדער יד רַאפ טייהיירפ ןופ ןּפיצנירּפ יד
 סעגַאלקנָא ןטלַאהרעד רע טָאה בייהנָא םוצ ןיוש זַא ,טלייטעגטימ טָאה
 ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא ןענעז ןעגנורעדָאפ עקיזָאד יד .רענעייל יד ןופ
 עטצענערגַאבמוא ןַא ןבָאה רימ, :הנעט רעד טימ ןרָאטקַאדער יד ךרוד
 "רענעייל יד ןגיילוצרָאפ סָאװ ןעמיטשַאב ןײלַא רימ ןוא ץנעטעּפמָאק
 ןוא ןרָאטקַאדער יד טימ ךַאמּפָא םעד טײנַאב טינ טָאה רעבעגסױרַא רעד
 רעמונ ןטשרע םעד ןופ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא רָאטקַאדער סלַא טמיטשַאב
 רעקירָאטסיה רעד :גנוטײצנכָאװ רעד ןופ רעטעברַאטימ יד וצ טרעהעג
 .ַאזָאר ַאווליס ַאד .ס .י

 רעבעגסיורַא ןופ ןוחצנ ןכָאנ זַא ,טקיטכערַאב ןעוועג זיא ששח רעד
 רָאטקַאדער רעיינ רעד זַא ןוא ,ןלַאפ גנוטייצ רעד ןופ ָאוװינ רעד טעוו
 עקיטכיוו:טשרמולכ ןופ ןעגנורעדליש טימ ןליפסיוא ןפרַאד יז טעװ
 רעבָא .ןדָאש ןעגנערב רעדָא ןפלעה ייז ןענָאק ,ןליוו ייז ביוא סָאװ ,ןדיי
 ָאוװינ םעד ןרעדינּפָארַא םוצ טזָאלרעד טינ טָאה רָאטקַאדער רעיינ רעד
 סע .ןדנּווװשרַאפ זיא רעדניק רַאפ גנולייטּפָא יד .רעמכָאנ .גנוטייצ רעד ןו
 ןוא םירמאמ עשיטעגָאלָאּפַא ןייק ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ רעמ ןענעז
 ַאד .םירוּפיס עשיטסירָאמוה ןוא ןציוו ןייק טינ ךיוא ןיוש טניפעג ןעמ
 טימ ןרירוקנָאק ןָאק סָאװ ,גנוטײצנכָאװ ַא ןיא יז טלדנַאװרַאפ ַאזָאר ַאווליס
 -יסערעטניארַאפ יד .טלעוו רעד ףיוא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא עטסעב יד
 ,ןדיי עשינַאּפש יד ןופ עטכישעג רעד ןיא רָאטקַאדער ןופ תואיקב ןוא גנור

 ןַאמכעמ ףסוי ר"ד

 ענייז ךרוד קורדסיוא ןטיירב ַא וצ ןעמוקעג ןענעז ,דנַאלָאה ןיא רקיעב
 קיטַײצכײלג רעבָא .ערעדנַא ןופ ןעלקיטרַא יד ךרוד ןוא םירמאמ
 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץלַא רַאפ ןפָא ןעוועג גנוטייצ יד זיא
 .רוטַארעטיל ןוא טסנוק ןופ חטש ןפיוא סרעדנוזַאב ,טלעוו רעשידיי
 ןיא ןדיי יד ןגעוו ,י"א ןיא בושי ןופ גנולקיװטנַא רעד ןגעוו םירמאמ
 רעביײרש ןגעוו ,דנַאלשטַייד ןוא עינעמור ,עטיל ,ןליוּפ ,דנַאלסור-טעיוװָאס
 זיא סע .גנוטייצ יד טליפעגסיוא ןבָאה ,רעדנעל עלַא ןיא רעלטסניק ןוא
 ןענישרעד ןענעז סָאװ ,רעדליב רעטנזיוט ףיוא ןזייוווצנָא ךיוא קיטיונ
 טקעדטנַא רָאטקַאדער רעד טָאה ייז ןופ ליפ סָאװ ,ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא
 :ןוויכרַא יד ןיא טעברַא ןייז תעב

 ןט-25 םעד .גנוטייצ יד טריגַאדער ַאזָאר ַאװליס ַאד טָאה רָאי ןביז
 ךיז טָאה םעד טימ ןוא רעמונ רעטצעל רעד ןענישרעד זיא ץרעמ
 עסערּפ רעשידיי רעד ןיא לטיּפַאק רעכעלרעה ַא טקידנערַאפ קיטייצירפ
 ןופ עיצַאריּפסניא רעייז טּפעשעג ןבָאה ןטפירשטייצ ערעדנַא .דנַאלָאה ןיא
 -רעטנוא רעד רַאפ גנוטייצנכָאװ-ייווצ ַא לשמל יו ,גנוטייצ רעקיזָאד רעד
 ,1929 ילוי ןט5 םעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,טנגוי רעקידנסקַאװ
 טפירש-שדוח יד ךיוא .רָאי יירד ךָאנ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ןוא
 רע ךיוא סָאװ ,'ןעיורפ עשידיי ןופ טַאר, ןופ ןַאגרָא רעד ,"השאה;
 ענייז ןופ לַאװסיױא ןיא טזייו ,1929 ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה
 רָאי ןעצ ."דנָאװַאכַאדײרפ, ןופ העּפשה רעד ףיוא סעמעט ןוא םירבחמ
 -נַא ןשיװצ ,ןבָאה סע עכלעוו וצ) סנירָאטקַאדער יד ןטלָאװ םעד רַאפ
 ,רעמיווש .פ יורפ ןוא עיטיע .ק יורפ ןירעקירָאטסיה יד טרעהעג ,ערעד
 ןעיורפ עשידיי יד רַאפ ןעגנערב וצ טגַאװעג טינ ,(ןייטשנרעב יורפ טנייה
 .ָאוינ ןכעלטפַאשנסיװ ןוא ןשירַארעטיל ןכיוה ַאזַא טימ טפירשטייצ ַא

 -יטרַא-קיצנייא ןַא ךיוא טרעהעג עסערּפ-סגנודליב-ןוא-ןרעל רעד וצ
 ןַא ןעוועג זיא רָאטַאיציניא ריא סָאװ ,גנומענרעטנוא ןימ ריא ןיא עק
 -בדיי ןשידנעלָאה ןרַאפ עשיּפיט ַא רעבָא ,טייקכעלנעזרעּפ עכעלמַאנסיוא
 ןענישרעד זיא 1925 ץרעמ זיב 1928 לירפַא ןופ .םוט
 עשידיי יד) "טנַארקדכעי עסדוי עד, :ןעמָאנ ןטימ גנוטיײצנכָאװ ַא
 טעמכ טָאה רעכלעוו ,רָאטקַאדער ןוא רָאטַאיציניא ריא .(גנוטייצ-טנגוי
 ר"ד ברה ןעוועג זיא ,גנוטייצ עצנַאג יד ךָאװ עדעי טליפעגסיוא ןיילַא
 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא דנָאה עד ::(1942--1882) דנָאה עד ריאמ
 ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא ,ָאטעג ןשידיי ןיא החּפשמ רעמערָא ןַא רעייז
 עקינייא ןיא ןכַארּפש עשיטימעס טנרעלעג ןוא םינבר רַאפ שרדמ-תיב
 דנָאה עד זיא םידומיל ענייז ץָארט .דנַאלשטייד ןיא ןטעטיסרעווינוא
 ןשיוצ רָאנ טוג טליפעג ךיז טָאה ןוא ָאטעג ןטימ ןדנובעג ןבילברַאפ
 ַא יװ ןָאטעג ליפ רע טָאה ייז רַאפ .לַאטרַאװק ןופ רעניווונייא עמערָא יד
 ןעוועג זיא רע .רעביירש ןוא ןשרד ,בר ,דמלמ ,רעטעברַא רעלַאיצָאס
 ןוא רעטקַארַאכ ןעמערַאװ ַא טימ שטנעמ ַא ,רענדער רעשיטסַאיזוטנע ןַא
 ןופ ןעגנונעכייצרַאפ ןבירשעג רע טָאה ןרעדנַא ןשיװצ .רעביירש רעקיעפ
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 תומחלמ-טלעוװ עדייב ןשיװצ דנַאלָאה ןיא עסערּפ עשידיי יז

 ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ךיז ףיוא ןגיוצעג ןבָאה סָאװ ,ָאטעג ןשידיי
 ןוא טייקלעניגירֶא רעייז בילוצ ,רעקיטירק-רוטַארעטיל עשידנעלָאה
 רעד טימ טכַאמעג טָאה רבחמ רעד סָאװ ,ךיורבעג ןכעלנייוועגרעסיוא
 עכלעוו ,םַאדרעטסמַא ןיא ןדיי עמערָא יד ןופ ךַארּפש רעקיטרַאנגיײא
 .שידיי ןטדערעג ןופ ןטנעמעלע ליפ טיהעגּפָא טייצ רענייז ךָאנ ןבָאה
 ַא טימ סַאג עשידיי יד טמערוטשעגפיוא רע טָאה גנוי ךָאנ קידנעייז
 ,ם6 זוטבמסמ טפירשטייצ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,רמאמ
 טקידלושַאב טָאה רע ןכלעוו ןיא ןוא טעדנירגעג ןיילַא טָאה רע עכלעוו
 טרעקעגקירוצ ךיז טָאה רע ןעוו .תועיבצ ןיא םוטנדיי עשיסקָאדָאטרָא סָאד
 -ָאה ןיא להק ןשידיי םייב ןפָארטעגנָא ךיז רע טָאה דנַאלשטיײיד ןופ
 ןעמוקַאב טלָאװעג טָאה רע ןעװ ןטײקירעװש עסיורג ףיוא דנַאל
 וצ םיא ןופ ןטימרַאפ טינ טָאה סָאד .םיא רַאפ יואר זיא סָאװ ,טמַא ןַא
 יו ,טײלעמערָא רַאפ סעיצוטיטסניא ענעדישרַאפ ןוא ליפ ןריאיציניא
 זיוה ַא ,רעטעברַא עזעיגילער ןופ דנַאברַאפ ,הרות-דומיל רַאפ הרבח ַא
 יב .עדנילב עשידיי רַאפ טפַאשלעזעג ַא ןוא דילַאװניא ןשידיי ןרַאפ
 ןבילברַאפ רע זיא ,גנודליב רעטיירב ןוא טייקיטעט רעלַאיצָאס רעצנַאג ןייז
 ןענעז ןטנָאזירָאה ענייז סָאװ ,ןימַאמ רעכעלרע ןַא ,שטנעמ רעטושּפ ַא
 רעוָאלצענערג ַא יװ .ָאטעג ןשידיי ןופ ןסַאג יד וצ טצענערגַאב ןעוועג
 תוחוכ עלַא טימ רע טָאה ,ףיוה ןכעלגינעק ןשידנעלָאה ןופ רערערַאפ
 .םזינויצ םעד טלעטשעגנגעק ךיז

 "טנַארקדכעי עסדוי עד; ןעוועג זיא ןעגנומענרעטנוא ענייז ןופ ענייא
 רעד ךרוד ,דניק ןשידיי םעד ןבעג וצ טימַאב ךיז רע טָאה ריא ןיא ןוא
 ױזַא .טייקשידיי ןיא סעיצקעל ,טרָאװ םענעבירשעג ןופ גנולטימרַאפ
 ןיא ,עטכישעג רעשידיי ןופ עיצקעל ַא טַאהעג רעמונ רעדעי טָאה
 עיצקעל ַא ; ןטקַאפ עשירָאטסיה יד ןגיטשעגרעביא טָאה הדגא יד רעכלעוו
 -פיוא ןוא םיטרּפ ;טרָאװ ןיא טרָאװ גנוצעזרעביא ןַא טימ ,הרות ןיא
 עקינייו יד ןשיווצ ,ןכיילג סָאד ןוא תודהיה תווצמ יד ןגעוו ןעגנורעלק
 טכלעוו ,ףָאהקניּפ-רעשַא ַארַאלק ןירעביירש יד ןעוועג זיא רעטעברַאטימ
 רָאטקַאדער רעד ךיוא .ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולייצרעד טכעלטנפערַאפ טָאה
 זיא'ס ןוא ןעגנונעכייצרַאפ עשירַארעטיל טכעלטנפערַאפ טרָאד טָאה אפוג
 .ןענַאטשרַאפ סָאד ןבָאה רעדניק יד יצ קפס ןסיורג ַא

 ךָאד ייז ןבָאה ,דייר ענייז ןענַאטשרַאפ טינ ןבָאה יז רעבָא ביוא
 יז טָאה ,רע יו שירעדניק ,םידיסח ןופ זיירק ַא .ןערב ןייז טּפַאכעגפיוא
 עקילָאצליפ ענייז ןריזילַאער ןפלָאהעג םיא ןוא םיא םורַא ןפַאשעג
 יז ןבָאה תובהלתה רעקיזָאד רעד ףיוא טקוקעג טינ רעבָא .רענעלּפ
 ףיוא רעטלעג יד ןריזיליבָאמ וצ רָאי ןביז ךָאנ ןעװעג החילצמ טינ
 טָאה רמאמ ןטרירעג ַא ןיא ןוא גנוטייצ רעד ןופ גנוניישרעד יד ןצעזרָאפ
 .רענעייל עניילק ענייז טימ טנגעזעג ךיז דנָאה עד

 -ייצ עלַא טנכערעגסיוא טינ רימ ןבָאה טכיזרעביא רעזדנוא ןיא
 .דנַאלָאה ןיא תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןעגנוט
 טרעדנוה זיב ןעגנַאגרעד לָאצ רעייז זיא גנוצַאשּפָא רעקיטכיזרָאפ ַא טיול
 -ָאס ,תוליהק ,ןעײטרַאּפ ןופ סעיצַאקילבוּפ --- יז ןשיװצ ןוא ,רעמ ןוא
 ןפורעג ךיז טָאה עכלעוו ,גנוטייצ ַא וליפא ןוא סעיצוטיטסניא עלַאיצ

 יד ןביירטרַאפ טלָאװעג טָאה סָאװ ,?דנַאטשלטימ ןשדייי ןופ ןוז רעד;
 וצ ןיז ןייק טשינ רעבָא טָאה סע .גלָאפרעד ןָא רעבָא ,ןעגנוטייצ ערעדנַא
 -עג ןענעז יז ןופ לַײט ַא סָאװ ,סעיצַאקילבוּפ עקיזָאד יד ןגעוו ןלייצרעד
 .רוביצ ןגנע ןַא רַאפ טמיטשַאב ןעוועג זיא לייט ַא ןוא קידצירקַאל ןעוו
 זילַאנַא ןַא טימ טכיזרעביא רעזדנוא ןקידנערַאפ רעבירעד ןלעװ רימ
 .דנַאלָאה ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ןעגנוטכיר ענַײמעגלַא יד ןופ

 ןןוז 016 גאס

 ןיא ןענעז טרעדנוהרָאי ןטצניינ ןופ טפלעה רעטייוצ רעד ןיא
 ןבָאה ייז ןופ יירד סָאװ ,ןעגנוטייצ ייר ַא ןרָאװעג טעדנירגעג דנַאלָאה
 ךיז טָאה ייז ןופ ענײא עדעי ןוא ,ןקיטסעפַאב וצ ךיז ןעוועג חילצמ
 דנַאלָאה זיא םעד טימ .רוביצ ןשידיי םעניילק ןופ לייט ַא ןברָאװרעד
 טלקיװטנַא ךיז טָאה'ס עכלעוו ןיא ,רעדנעל בור סָאד ןעגנַאגעגסיױרָאפ
 רעד רעבָא .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא רקיעב ,עסערּפ עשידיי ַא
 רעד רַאפ גנורעטש ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה לייטרָאפ רעקיזָאד
 יד ןיא .דנַאלָאה ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעטנוזעג
 טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ עיצידַארט יד טשרעהעג טָאה ןרָאי רעקיסיירד
 יד ןופ ןעגנואיושנָא-טלעוו יד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא יז ןוא
 לגנַאמ ןיא ,רענעייל ערעייז ןופ להק םוצ גנַאגוצ 'ועייז ןיא ,ןרָאטקַאדער
 ןיא לכ-םדוק ןוא ,תוטיש ענרעדָאמ יד טימ גנוריסערעטניארַאפ ןופ
 -לעזעג ענעעזעגנָא ןַא טָאה טסילַאנרושז רעשידיי ַא זַא ,ליפעג ןופ ןלעפ
 ןכיױה ַא ףיױא ןײטש רע ףרַאד רעבירעד ןוא עבַאגפיוא עכעלטּפַאש
 עיצידַארט עקיזָאד יד .ָאװינ ןלעוטקעלעטניא םענײמעגלַא ןוא ןשידיי
 ןעוועג טינ ןענעז רעבעגסױורַא יד .ןעלצרָאװסיוא טנָאקעג טינ ןעמ טָאה
 עיינ ןדנירג סָאד .גנַאגוצ רעייז ןרעדנע וצ לגוסמ טינ ךיוא ןוא טיירג
 ןופ טייקטעוועדנופעגנייא רעד בילוצ ךעלגעמ ןעוועג טינ זיא ןעגנוטייצ
 עלעיצרעמָאק עלַא ךיז רַאפ ןעמונעגוצ ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוטייצ יירד יד
 -עגייב ךיוא טָאה עיצַאנגַאטס רעקיזָאד רעד וצ .תועדומ עטַאוירּפ ןוא
 ןיא גנוטיל רעשיטסינויצ רעד ןופ עיניל עשיטילָאּפ יד טרעייטש
 טולָאסבַא ןבָאה עכלעוו ,ןייטשנרעב ןוא עמיל-עד טימ שארב .,דנַאלַאה
 ןבָאה ןוא םוטנדייתולג ןופ םינינע ןיא ץנעוװרעטניא יד טריגענ
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 ץצשיטסינויצ יד ןופ טַאררַאפ ַא תונקסע רעשידיי רענײמעגלַא ןיא ןעזעג
 -ָאיצַאזינַאגרָא ןעמונעגנָא רָאנ טינ טָאה גנוטייל עשיטסינויצ יד .ןלַאעדיא
 קרַאטש שיגָאלָאעדיא ךיוא טָאה רָאנ ,תונקסע ַאזַא ןגעק טירש עלענ
 ךיז טָאה סָאװ ,טנגוי רעלעוטקעלעטניא רענעי ףיוא ןעוועג עיּפשמ
 ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה םעד בילוצ .הנחמ רעשיטסינויצ רעד וצ ןסָאלשעגנָא
 ןבָאה סָאװ ,ןטסינויצ עקינעי יד רָאנ טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג טימ
 ליּפשיײב רעטלוב ַא) ,גנוטײל-דנַאל רעד וצ עיציזָאּפָא ןיא ןענופעג ךיז
 רעייז טקרַאטשרַאפ טינ טָאה סָאד ןוא ,(ןעהָאק .ד .ּפָארּפ זיא םעד רַאּכ
 רעקיסיירד עשימרוטש יד ןיא טשרע .רעגַאל ןשיטסינויצ ןיא עיציזָאּפ
 סָאװ ,םוטנדיי ןשידנעלָאה ןיא שינערעקרעביא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןרָאי
 ןוא רוביצ ןשידיי םענײמעגלַא ןופ לייט ןסיורג ַא טּפעלשעגטימ טָאה
 עיניל רעד וצ טפַאשטכענק רעד ןופ טנגוי עשיטסינויצ יד טיירפַאב טָאה
 ןופ ייווצ .טעּפש וצ ןעמוקעג זיא שינערעקרעביא יד רעבָא .עמיל-עד ןופ
 יד טרעדנעעג תמא ןַא סָאװ ןבָאה ןעגנוטייצ עלענָאיצידַארט יד
 ףיוא ןענַאטשעג ןיוש אנוש רעשיצַאנ רעד זיא ןַאד רעבָא ,עיצַאטנעירָא
 .דנַאלָאה ןקיאור ןופ לעוװש רעד

 רעפייטש רעד ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,גנוריגענ רעצנַאג רעד טימ רעבָא
 ןיא עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוטייל רעד ןופ קיטילָאּפ
 ןוא ,םיגיהנמ עשיטסינויצ יד זַא ,ןייז הדומ ךָאד ןעמ ףרַאד ,דנַאלָאה
 -פיוא עשיטילָאּפ יד טרעקַאעצ ףיט ןבָאה ,ןייטשנרעב .ּפ עלַא רעביא
 ןופ רעריפנָא יד ןשיװצ .גנואיצרעד עשיגָאלָאעדיא יד ןוא גנורעלק
 -כעלנעזרעּפ עלעוטקעלעטניא ןייא ןייק ָאטשינ זיא םוטנדיי ןשידנעלָאה
 .ייז ךרוד ןרָאװעג ןגיוצרעד טינ טקערידמוא רעדָא טקעריד לָאז סָאװ ,טייק

 עשיטסינויצ יד ןבָאה ,רוד םעד ןעיצרעד וצ ןערב ןוא עיגרענע רעייז
 -טייצ טשירַארעטיל:לערוטלוק יד ןיא טעדנעװעגנָא עלעוטקעלעטניא
 ןרעװש ַא ןריפ טפרַאדעג ןעמ טָאה םֹויק רעייז רַאפ סָאװ ,ןטפירש
 ןגעווטסעדנופ .ןרָאי עגנַאל וצ ןעוועג הכוז טינ ןבָאה עכלעוו רעבָא ,ףמַאק

 ןַאמכעמ ףסוי ר"ד

 רַאפ רעייטשוצ רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג ןעגנואימַאב עקיזָאד יד ןיא זיא
 רוביצ ןופ לייט רעניילק ַא תוחּפל זַא ,ןמיס ַא ןוא עסערּפ רעשידיי רעד
 טנַאסערעטניא .עסערּפ ַאזַא ןופ םויק ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא
 רעקיצנַאװצ יד ןיא טילבעגפיוא ןבָאה ןטפירשטייצ עקיזָאד יד סָאװ ,זיא
 רעשידיי רעד ףיוא טזייוו טקַאפ רעקיזָאד רעד ןוא טרעדנוהרָאי ןופ ןרָאי
 טציא זיב סָאװ ןזיירק ןעמונעגמורַא טָאה עכלעוו ,תוררועתה רעלַאנָאיצַאנ
 ,םוטנדיי םוצ טפַאשטנייפ טימ וליפא ןוא לוזלז טימ ןגױצַאב ךיז יז ןבָאה
 םוצ ךעלצעזנגעק יװ קנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ םעד ןפרָאװעגּפָא ןבָאה רעדָא
 םוש ןייק ,םורַא ױזַא ,ָאטשינ זיא סע .םוטנדיי ןופ דוסי ןזעיגילער
 רעד ןוא תוררועתה רעלַאנָאיצַאנ רעקיזָאד רעד ןשיװצ גנודניברַאפ
 -עגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,דנַאלשטייד ןיא םזיטימעסיטנַא ןופ גנוקרַאטשרַאפ
 םוצ טשרע דנַאלָאה ןיא ןרָאװעג טליפעגּפָא זיא ןוא רעטעּפש ליפ ןביוה
 רעלַאנָאיצַאנ רעקיזָאד רעד ןופ רוקמ רעד .ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ביײהנָא
 ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןיא זיא גנוקרַאטשרַאפ
 -חרזמ ןיא ןדייל עשידיי יד :המחלמ-טלעוו רעד ןופ ףוס ןכָאנ עּפָארײא
 רעטייווצ רעד ןופ עיצַארַאלקעד:רופלַאב יד ןוא ,טייז ןייא ןופ עּפָאריײא
 רעשידיי וצ ןענַאטשעגוצ ןַאד ןענעז תוחוכ עקיעפ ןוא עשירפ .טייז
 ןיא ןפערט רימ סָאװ ,עגנוי יד ןשיװצ .טעטיױויטקַא רעשיטסינויצ ןוא
 ןבָאה סָאװ ,קינייװ טינ ןַארַאפ ןענעז ,עסערּפ ועלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד
 וצ ןעועג הכוז רעטעּפש ןבָאה עכלעוו ,רעביירש וצ טלקיװטנַא ךיז
 ןענעז רעמ ךָאנ ןוא ,דנַאלָאה ןיא ןזירּפ עשירַארעטיל עקידובכב
 ןיא רעצעלּפ ענעעזעגנָא ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ ,רעוט ןוא עטנרעלעג יד
 ןוא דנַאלָאה ןיא ייס ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא ןוא ןטעטיסרעווינוא יד
 עקיטרַא-קיצנייא יד סָאװ ,דָאש ַא תמאב זיא'ס ןוא .לארשי-ץרא ןיא ייס
 טָאה ,עסערּפ רעשידִיי רענײמעגלַא רעד ןופ גנולקיװטנַא ןימ ריא ןיא
 גנוטייצ רעסיורג ַא ןופ ןטייז יד ףיוא ןקירדוצסיוא ךיז ייז ןופ ןטימרַאפ
 .ָאװינ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא טימ



 רַאיכלעמ דוד רענרעוו

 .1928 רָאי ןיא ןייגסיורא ןבױהעגנָא טָאה ייטפירקססדיט קסידוי
 ,"ַאקינַארק קסידוי , ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1932 רָאי ןיא

 .שדוח ןיא לָאמ ןייא טציא זיב טניישרעד סָאװ
 ,"ןעטילעַארסיא , גנוטייצ עשיטסינויצ עשירעפמעק יד

 ןייק ןעגנַאגעגרעביא 1923 ןיא ןוא ָאלסָא ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ
 .זײרּפנערהע ר"ד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,םלָאהקַאטש

 ןעמָאנ ןכעלנע ןַא טימ גנוטייצ ַא זיא 1926 רָאי ןיא ןוא
 ט"פרת הנשה שאר .ןעגַאהנעּפָאק ןיא ןענישרעד

 ,"רַאלבעלימַאפ קסידוי, ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 רָאי 5 ןופ ךשמב ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא'ס ןעניישרעד סנעמעוו

 ןעמָאנ ןטרעדנעעג ַא טימ .עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד ןופ
 .טציא זיב ,טפירש-שדוח ַא יװ ,יז טניישרעד

 ןיא תוליהק עשידיי יד ןענעז טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ביױהנָא
 רָאי ןצפופ ךָאנ .ןיילק רעיײז ןעוװעג ןגעװרָאנ ןוא ןדעוװש ,קרַאמענעד
 -ָארייא-חרזמ ןופ םוקנָא םעד ךרוד ןעגנוקרַאטשרַאּפ ןעמוקַאב ייז ןבָאה
 זיא'ס ןוא ;ןעמָארגָאּפ יד ןופ ןפָאלעג ןענעז סָאװ ,םיטילּפ עשיעּפ
 גנוקרַאטשרַאפ עקיזָאד יד טשינ ןעוו זַא ,הנעט רעד וצ טנורג ַא ןַארַאפ
 -פופ יד ןיא טריטסיזקע טשינ ןיוש תוליהק עשיוװַאנידנַאקס יד ןטלָאװ
 טָאה ןרָאי עטשרע יד ןיא רעבָא .טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ ןרָאי רעקיצ
 םעד ןבעגעג ןבָאה רערעדנַאװניײא עיינ יד ןעמעװ בושיי רעטלַא רעד
 ,םיטילפ יד ןופ ןבעל סָאד טרעװשַאב רעייז ,"סגניקיוו יד, ןעמָאנוצ
 רעדילגטימ יװ ןעמונעגנָא טשינ ייז וליּפַא ןרָאי רעקיסיירד יד זיב ןוא
 יד ,יײז זיב ,טכערמיטש ןייק טַאהעג טשינ ייז ןבָאה ךיוא .הליהק ןיא
 -דנַאל יד טשרעהַאב ןוא טפַאשרעגריב ןעמוקַאב ןבָאה ,ענעמוקעגנָא-יינ
 לָאצ יד ןוא וויטקַא םעד טרענימרַאפ רעמ ךָאנ טָאה ץלַא סָאד .ךַארּפש
 ןופ ןוורּפ יד ףיוא קידנקוק טשינ ,עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רענעייל
 .גנוטייצ ַא ןילַא ןבעגוצסיורַא עיינ יד

 ,רעדנעל יירד יד ןופ טפַאשהבורק-ןכַארּפש יד טכַא ןיא קידנעמענ
 ךרוד ,עיצַאזילַאנָאיצַאר ַא ןגעוו ןטכַארט וצ שיגָאל ןעוועג רשפא טלָאװ
 ;תוליהק עשיװַאנידנַאקס יד ןיא עסערּפ עשידיי ענײמעגלַא ןַא ןּפַאש
 יד ךיוא) ,רעדנוזַאב דנַאל ודעי ןיא םזיטָאירטַאּפ-לַאקָאל רעד רעבָא

 עיווַאנידנַאקס ןיא עסערּפ עשידיי יד

 זיירפנערהע סוקרַאמ רייד ישארה ברה
 -סיא , ןעגנוטייצ יד ןופ רַאטקַאדער

 -ססדיא קסידוי, ןוא "ןעטילַאר
 "טּפירק

 -טַאּפ ַא וצ רוד ןייא ןופ ךשמ ןיא ןעגנַאגרעד ןענעז ענעמוקעגנָא-יינ
 ןופ ןענַאטשעגּפָא טשינ זיא סָאװ ,עיצַאלימיסַא רעלערוטלוק-שיטָאיר
 ךשמ ןיא םיבשות עטלַא יד ךרוד עטלקיװטנַא ןַא ,עיצַאלימיסַא רעד
 עלעוטקעלעטניא ןַא ךיוא טָאה רשפא .(רָאי טרעדנוהיירד ,ייווצ ןופ
 וליפַא ;ןעלקיװטנַא טשינ ךיז לָאז ןַאלּפ ַאזַא זַא ,ןעוועג םרוג טייקליופ
 קרַאמענעד ןופ ןדיי בור סָאד ןעו .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 לסיב ַא ךיז ןוא ןדעוװש ןיא םיטילּפ יו טבעלעג ןבָאה עיגעװרָאנ ןוא
 -גייא ןרעטנוא רקיעב .ךַארּפש רעשידעוװש רעד וצ טניווועגוצ טַאהעג
 -כרוד זיא ,טסניד רעייז וצ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עסערּפ רעד ןופ סולפ
 ךיוא "ַאקינָארק קסידוי, גנוטייצ יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ווּורּפ רעד ןלַאפעג
 ןבילקעגסיוא רעסעב ןבָאה עכלעוו ,ןטסינויצ עשינעד יד ןופ ןַאגרָא ןַא ןיא
 יו ,טייז רעייז ןופ עיצַאמרָאפניא רעקידרדסכ ןָא רָאי יירד ךָאנ ןייז וצ
 -גייא רעד .טפירש םישדח-ייוצ רעשידעוװש רעד וצ ןעניווועגוצ ךיז

37 



638 

 ךרוד ןבעגעגסױרַא ,לַאנרושז-שדוח רעד ןעוועג זיא םַאנסיוא רעקיצ
 רעד ךיוא רעבָא .עיװַאנידנַאקס ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידיי רעד
 ןרימרָאפניא יװ רעמ ןָאט ,ללכ ךרדב ,טנָאקעג טשינ טָאה לַאנרושז
 עריא ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד ןגעוו
 .ןעגנולײטּפָא

 עיװַאנידנַאקס ןיא עסערּפ עשידיי יד טָאה תוביס יד טָא בילוצ
 ַא ןופ תוכז םעניא ,רקיעב ,טריטסיזקע תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ
 -גיא ןכיוה רעייז קנַאד ַא סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עּפורג רעטצענערגַאב
 -גבעגרעביא רעטצענערגַאבמוא רעייז בילוצ רעדָא .ָאװינ ןלעוטקעלעט
 ןעגנַאגרעד וליפַא ןוא ןטפירשטייצ קיסעמלגער ןענישרעד ןענעז ,טייק
 טשינ יײז טימ ךיז ןטלָאװ ןרעטנעצ עשידיי עסיורג זַא ,הגרדמ ַאזַא וצ
 ןיא ענעריובעג ןעװעג ןענעז ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ לייט ַא .טמעשעג
 .דנַאלסױא ןופ ןעמוקעג ןענעז ערעדנַא .רעדנעל עשיװַאנידנַאקס יד
 םלָאהקָאטש ןופ בר-טּפיוה רעד סיוא סרעדנוזַאב ךיז טלייט ייז ןשיווצ
 גנַאל טָאה רע :גרעבמעל ןופ טמַאטש רע : זײרּפנערהע סוקרַאמ רָאטקָאד
 ןעמוקעגנָא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע זיא רע זיב ,טרעדנַאװעג
 ןיא טרידוטש טָאה ,1869 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .ןדעוװש ןייק
 סלַא ןרָאװעג ןפורעגסיוא 1900 רָאי ןיא זיא רע רעדייא .ןילרעב
 לָאר עלַארטנעצ ַא ןליּפש וצ ןזיװַאב רע טָאה ,עירַאגלוב ןיא בר-טּפיױה
 -ידנעטש ַא ןעוועג זיא רע .גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד ןלעטשפיוא ןיא
 -יול ןגעוו ןבירשעג רע טָאה טשרעוצ ,"חולשה, ןופ רעטעברַאטימ רעק
 ; טכיזרעביא-רוטַארעטיל ןכעלשדוח םעד ךָאנרעד ןוא ןשינעעשעג עקיפ
 -רעב ,ןָאהט רָאטקָאד ןעוועג ןענעז דניירפ עכעלנעזרעּפ ענייז ןשיווצ
 ןשיטסינויצ ןטשרע םוצ ןעגנודַאלניײא יד ,ןַאמשירפ ןוא יקסוועשטיד
 ךיוא ,ןעלצרעה ןופ רעסיוא ,ןבירשעגרעטנוא ןעוועג ןענעז סערגנָאק
 .םיא ןופ
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 8 שב 1915) ז'ערת ןוושח חרד יא גאסיירפ ןעגאהנעפאק

 -רעד ןייז ךייש סָאװ ,ןובשח ַא ןכַאמ וצ טרָא סָאד זיא ָאד טשינ
 ןדער וצ טשינ ןיוש ,גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ךיז ןרעטייוו
 עשיצַאנ יד ןופ טייצ רעד ןיא ןרעלעפ ןוא םישעמ ענייז ןגעוו
 (1946) תונורכז ךוב ןייז ןיא סָאװ שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס .תופידר

 רַאיכלעמ דוד רענרעװ

 -רַאפ רעד ןגעק טנָארפ ןפיוא טסניד, :לטיּפַאק רעד ּפָא ךיז טלעטש
 ןגעו סעצָארּפ םעניא לָאר ןייז ףיוא זיולב טעמכ "המחלמ-סגנוטכינ
 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,"ןויצ ינקז, יד ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד
 רעמוז ןעמונעגליײטנָא רע טָאה ךיוא .1925--1922 ןרָאי יד ןיא ץייווש
 -םיטִילּפ ןגעװ ןַאיװע ןיא ץנערעפנָאק רעזָאלטכורפ רעד ןיא 8
 .םעלבָארּפ

 -וטקעלעטניא עטסקידנצנעלג יד ןופ רענייא זיא זיײרּפנערהע ברה
 -רעד וצ טייקיניילק א ןעוועג סע זיא םיא רַאפ .רוד רעזדנוא ןיא ןלַא

 רעד וצ ץיגרעד וליפַא ןוא רוטלוק ןוא ךַארּפש עשידעווש יד ןענרעל

 -עווש רעד ןיא רעקַיַאזָארּפ ערַאברעדנּוװ יד ןופ םענייא ןופ עיציזָאּפ
 ןַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה 1917 רָאי ןיא ןיוש .רוטַארעטיל רעשיד

 ןיא .שידעװש ןיא רוטַארעטיל רעשַיערבעה רעיינ רעד ןופ עיגָאלָאטנַא
 -עַארסיא; ןופ דילגטימ-עיצקַאדער ןעוועג רע זיא 1937---1923 ןרָאי יד
 -נַאקס ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא םעד ,"ןטיל
 ןטַײרּפשרַאפ וצ זיײרּפנערהע ברה ןופ ןווּורּפ יד זַא ,טניימ ןעמ .עיװַאניד
 -עג ןענעז רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ קרעװ יד ןפוא ַאזַא ףיוא
 טָא ןופ ןייגרעטנוא םוצ טריפרעד ןבָאה סָאװ ,תוביס יד ןשיװצ ןעוו
 עכלעזַא רעבָא ,ןטנענָאבַא ןעניוועג טווּורּפעג טָאה ןעמ .טפירשטייצ רעד
 -עג עיצקַאדער יד טָאה 1927 רעבָאטקָא ןיא .אצמנב ןעוועג טשינ ןענעז
 -ער רעקידנעייטשרָאפ רעד ןגעוו ןוא גנוטייצ יד ןסילש ןגעוו ןדלָאמ
 -נוא ךָאנרעד ךיז טָאה גנוטייצ יד עכלעוו םילוגלג יד .עיצַאזינַאגרָא
 -נערהע ברה ףיוא ןייז רתוומ ןיא טקירדעגסיוא ךיז ןבָאה ןבעגעגרעט
 םעד רַאפ תועידי, טימ טצענערגַאב ךיז טָאה רע ןוא ,עיציבמַא סזיירּפ
 ןופ ןטיבעג ךיז טָאה טפירשטייצ יד ןבעגסױרַא ןופ ץַאלּפ רעד :"רבח
 -ּפיוה רעשיוװַאנידנַאקס ןייא ןופ יז טרעדנַאװ טנייה זיב .טייצ וצ טַײצ
 -ַאגרָא רעד ןופ טרָאציז םעד טימ ןעמַאזוצ ,רערעדנַא רעד וצ טָאטש
 .גנוריפנָא-עיצַאזינ

 יטַאיציניא ןייז ןגָארטעגרעבירַא טָאה זיירּפנערהע ברה רעבָא
 רעד ןענישרעד זיא 1928 רָאי ןיא :ןַאגרָא-עסערּפ ןרעדנַא ןַא ףיוא
 ןענישרעד ןענעז 1932 זיב ."טפירקססדיט קסידוי, ןופ רעמונ רעטשרע
 ןדעי -- ןַאד טניז ןוא ,ןרעמונ ןעצ 1923 רָאי ןיא .רָאי ַא ןרעמונ טכַא
 ןיא ןעמונעגנײרַא זײרּפנערהע טָאה טייצ עטשרע יד ;:רעמונ ַא שדוח
 ןיא ןטלַאטשעג עטסלדיא יד ןופ ,ןיטנעלַאװ ָאגוה עיצקַאדער רעד
 ןיא עירָאטסיה ןופ רָאסעּפָארּפ ןעוועג זיא ןיטנעלַאװ .םוטנדיי ןשידעוװש
 -יטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןוא ,ַאלַאספוא ןיא טעטיסרעווינוא
 -רַאפ ןייטשרַאפ וצ טכייל זיא'ס ;עיװַאנידנַאקס ןיא עיצַאזינַאגרָא רעש
 עכלעזַא ייווצ ןופ ןגעוו יד 1922 רָאי ןיא טדיישעצ ךיז ןבָאה סע סָאװ
 טָאה ןיטנעלַאװ .ןרעטקַארַאכ ענעדישרַאפ טימ רעבָא ,ןשטנעמ עקִיעפ
 םענופ עיצַאלעטסנָאק רעלעוטקַא רעד ןיא ץַאלּפ ַא ךיז רַאפ טכוזעג
 זיירּפנערהע ןוא ;קרעװ ןשיטסינויצ םעד ןיא ,עּפָאריײא ןיא לרוג ןשידיי
 -לעה, ןטַאוװירּפ ןייז ןיא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה
 -ייצ ןייז ייב ןטלַאהעג ךיז קידתונשקע רָאנ טָאה רע .?סָאלש-ןייבטנַאפ
 -עג טָאה "טפירקססדיט, ןייז .ןכירטשרעטנוא ןעמ זומ סָאד ,גנוט
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 עיווַאנידנַאקס ןיא עסערּפ עשידיי יד

 יד טרינָאבַא ָאי ןיוש ןבָאה עכלעוו יד רעבָא ,ןטנענָאבַא קיניײװ טַאה
 -סיא, ןופ יד יװ ,טרָאס רעדנַא ןַא ןופ ןשטנעמ ןעוועג ןענעז ,גנוטייצ
 רָאג טכוזעג ןבָאה סָאװ ,רענעייל עגנוי ןעוועג ןענעז טרָאד ."ןטילעאר
 :ןבעג טנָאקעג ייז טָאה זיירפנערהע סָאװ סָאד טשינ ןוא ,שרעדנַא סעּפע
 ןייז ןוא םוטנדיי סָאד ןענרעלרעד רַאפ טפירשטייצ עקיגנעהּפָאמוא; ןייז
 ןוא רעשידיי רעד ןופ "ענעטעמס; רעד וצ ןעגנַאגרעד זיא "רוטלוק
 ןדנוברַאפ זיא סע יװ טָאה טפירשטייצ יד .ץנעגילעטניא-רעשידיי-טשינ
 םוצ גנוטכַא יד ןדיי-טשינ יד ייב טקעוװרעד ןוא תורוקמ יד וצ ןדַיי יד
 וצ םרוג רעד ןעוועג קפס םוש ןָא זיא גנוטכַא יד טָא .קלָאפ ןשידיי
 וצ ןפלָאהעג טָאה סָאװ ?טפירקססדניט קסידוי; יד רַאפ ןסנָאנַא ןעמוקַאב
 -ענרעטנוא עקידובכב ַא ןעװעג זיא סָאד .ץנעטסיזקע ריא ןרעכיזרַאפ
 .םישרוי ענייז ןבעגעגרעביא טָאה זיײרּפנערהע סָאװ ,גנומ

 ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ןשינעעשעג-טלעוו עשימרוטש יד רעבָא
 ,קירב לאינד זיא טָא ןוא :קורדסיוא ןרעטסיירד ַא טרעדָאפעג ןבָאה
 -כעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד וצ ןעמוקעג ,ןדעווש ןיא רענעריובעג ַא
 ַא ןעװעג ןפָא זיא סע ןעמעװ רַאפ ,לַאוטקעלעטניא רעגנוי ַא .טייק
 ףןדעװש ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ ןוא רוטלוק םעניא ערעירַאק עקידובכב
 טייג סָאװ ,"ַאקינָארק קסידויא יד 1932 רָאי ןיא טעדנירגעג רע טָאה
 -געהּפָא זיא ןעניישרעד ריא ןופ טײקטּפָא יד .גָאט ןקיטנייה זיב סױרַא
 ןייק זיא טפירשטייצ יד רעבָא ,ןעגנוגנידַאב ענעדישרַאפ יד ןופ קיג
 יד טָאה ןרָאי .טַאנָאמ ַא לָאמ ןייא יו רעקינייװ ןענישרעד טשינ לָאמ
 -סינויצ ַא ןעוװעג זיא סָאד .ןטייקירעװש עלעירעטַאמ טַאהעג עבַאגסיוא
 ןייק ןעװעג טשינ וליפא זיא סע ביוא ןוא ,גנוטייצ עשירעפמעק עשיט
 יז זיב טייצ ךס ַא טרעדָאפעג ךָאד ךיז טָאה ,ָאװינ ריא ןיא םגּפ
 ןכיילגרַאפ וצ ךיז ידכ ,סוטַאטס ןקידובכב םעד ךיז רַאפ ןענווועג טָאה
 רעסיוא .זיירּפנערהע ברה טריגַאדער טָאה'ס ןכלעוו ,ןַאגרָא םעד טימ
 ןטייקכעלגעמ עלעירעטַאמ יד וצ ןסַאּפוצ טפירשטייצ יד ךיז זומ םעד
 רעקידנטעברַא רעד ןופ ןטכיש ןוא ןטנעדוטס יװ ,ןטנענָאבַא עריא ןופ
 ןופ ךשמ ןיא ןעמוקַאב טָאה קירב סָאװ ,עידיסבוס יד .ץנעגילעטניא
 -ײשַאב ַא רעייז ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ ןרָאי
 ןטלַאהעגסיוא ןרָאי ענעי ןיא טָאה קירב לאינד זַא ,זיא תמא רעד .ענעד
 ,יורפ רענעברָאטשרַאפ ןייז ןופ תוסנכה יד ךרוד גנוטייצ ןייז ןוא ךיז
 -עגּפָא טינ זיא עכלעוו ,קירב-ןיקוויד ַאננַא ןיפַארגָאטָאפ עטמירַאב יד
 .תובהלתה רעשיטסינויצ ריא טימ םיא ןופ ןענַאטש

 סָאװ ,גנוטייצ עקיצנייא יד ,זיא ןוא ,ןעוועג זיא "ַאקינָארק, יד
 -רֶא עשידיי יד ןופ טייקיטעט רעד ןגעװ סעיצַאמרָאפניא רעלוגער טיג
 רעד ןופ סיינ ןוא ,טסעג עשידנעלסיוא ןגעוו ,ןדעוװש ןיא סעיצַאזינַאג
 .טלעוו רעשידיי

 -ויב ַא טייצ וצ טייצ ןופ סױרַא טיג םלָאהקָאטש ןיא הליהק יד
 .רעדילגטימ עריא רַאפ סיינ עלַאקָאל טימ ןיטעל

 -עלטנזעוו ַא וצ ןעוועג םרוג טשינ טָאה גירקטלעוו רעטייווצ רעד

 דנַאל סָאד תמחמ ,ןדעוװש ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא גנורעדנע רעכ

 זיא קרַאמענעד ןיא .טעטילַארטיײנ יד ןטיהרַאפ וצ ןעוועג חילצמ טָאה
 -טלעוו רעטשרע רעד תעב ןגעקַאד .ערעדנַא ןַא רָאג ןעוועג בצמ רעד
 ןלַארטנעצ ןופ טרָאציז םעד רַאפ טנידעג ןעגַאהנעּפָאק טָאה המחלמ
 -וקת ענעדישרַאפ ןיא קיטעט ןעוועג טרָאד ןענעז'ס ןוא ,ָארויב-ןטסינויצ
 ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה עדער עקידהעשייירד ןייז) ,יקסניטָאבַאשז : תופ
 לאיחי ,ןַאמסָארג ריאמ (טפַאשנטנעדוטס רעקיטלָאמעד רעד ףיוא םשור
 -וצ ,טייהנזעוונָא רעייז .ַא .א ןיקצָאמ ָאעל ,ווָאלָאקָאס םוחנ ,ווָאנעלשט
 רעד ןוא רערעדנַאװניײא עיינ יד ןופ ןעגנוגנערטשנָא יד טימ ןעמַאז
 ילבפיוא םוצ ןעוועג םרוג טָאה ןבעל-רוטלוק ןשידִיי ַא ןפַאש וצ טנגוי

 רַאיכלעמ םוקרַאמ רזיד ישארה ברה
 -יט קסידוי,, ןופ רַאטקַאדער:-טּפיוה

 "טפירקססד

 -עג ךיז ןבָאה ןבַאגסױא עלַא יד .שידיי ןיא זייווליײט ,עסערפ רעד ןופ
 זַא ןרָאװעג רָאלק זיא גירק םענופ ףוס םוצ .טייצ עצרוק ַא ןטלַאה
 .ךַארּפשדנַאל רעד ןיא עסערּפ עשידיי ַא קיטיונ זיא'ס

 עשזָאל יד ןרָאװעג טעדנירגעג ןעגַאהנעּפָאק ןיא זיא גירק ןתעב
 יכדרמ ר"ד בר:-טּפיוה םענופ ןעגנואימַאב יד קנַאדַא ,"תירב ינב;
 ןש:גָאלָאָאז םעד טעדנירגעג רע טָאה רעטעּפש רָאי 20) ןיײטשנרָאש
 יד ןשיװצ ןעװעג זיא ןייטשנרָאש ר"ד .(ביבא-לת ןיא ןטרָאג
 .עּפָארײא-חרזמ ןופ רערעדנַאװניײא עיינ יד ןרירגעטניא רַאפ רעפמעק
 טציטשעג טָאה ,"עשזָאל-קרַאמענעד, ןעמָאנ רעטנוא עשזָאל עקיזָאד יד
 םענופ רוטלוק ןוא עטכישעג רַאפ טפירשטייצ, יד ןבעגסױרַא סָאד
 -הליהק ןקיטלָאמעד םענופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"קלָאפ ןשידיי
 -ַאלַאס סוילוי רעקירָאטסיה םעד ןוא ,רעשיפ ףסוי ברה רַאקעטָאילביב
 ,,ןעסנָאמיס דוד .ּפָארּפ טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה עיצקַאדער רעד ןיא .ןָאמ
 -דיוו ֹוצ ךיז ידכ ,טמַא-בר-טּפיוה ןופ 1899 ןיא טרינָאיסימעד טָאה סָאװ
 -יּפָארטנַאליפ ,(רעדנעב 60.000 ַא ייב) קעטָאילביב רעסיורג ןייז ןעמ
 -עג ךיז טָאה טפירשטייצ עקיזָאד יד .ןעגנושרָאפ ןוא ןטייקיטעט טש
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 -ענעד ןיא בושיי ןשידיי םענופ עטכישעג רעד ,רקיע רעד ,טעמדיוו
 ןגעו ןעגנולדנַאהּפָא רענעייל םוצ ןעגנערב ךיוא טגעלפ רעבָא ,קרַאמ
 ןענישרעד ןענעז רָאֵי טכַא ןופ ךשמ ןיא .קרעוו עקיטכיוו ןוא רעביירש
 רעשידיי רעניילק רעד ."טפירקססדיט; ןופ ןרושָארב עקידובכב ןצכא
 ןקיטכערַאב ףיוא רענעייל לָאצ עקירעהעג יד ןגיוצרעד טינ טָאה בושי
 טרעהעגפיוא יז טָאה 1925 רָאי ןיא .עבַאגסיוא רעד טָא ןופ ךשמה םעד
 .ןעניישרעד וצ

 רעשידיי רעד ןופ ןרָאטקַאדער עלענָאיסעּפָארּפ טשינ יד ןשיװצ
 1920 רָאי ןופ ,טדימשדלָאג סקַאמ ןעוועג זיא ןעגַאהנעּפָאק ןיא עסערּפ
 טעדנירגעג זיא סָאװ ,"ןעטילעַארסיא, םעד טריגַאדער רע טָאה 1922 זיב
 ,םלָאהקָאטש ןייק 1923 רָאי ןיא רעבירַא ךָאנרעד ןוא ,ָאלסָא ןיא ןרָאװעג
 טָאה 1926 רָאי ןיא .זײרּפנערהע ברה ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 ,ןעמָאנ ןבלעז םעד טימ גנוטייצ ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טדימשדלָאג
 שינעעשעג יד טרעאב טָאה ןעסנָאמיס .רעטקַארַאכ ןלַאקָאל ןופ רעבָא
 גנוטייצ רעד ןופ םַאר יד רעבָא ,רעמונ ןטשרע םעניא לקיטרַא ןַא טימ

 רעניבַאר-טּפיוה ,רעטָאפ ןייז ,רַאיכלעמ דוד רענרעוו : סקניל ףיוא סטכער ןופ
 .ןײטשנרַאש (ָאעלק) הדוהי 'ה ןוא רָאיכלעמ סוקרַאמ ר"ד

 רָאיכלעמ דוד רענרעװ

 ץרעמ ןיא ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טָאה יז :עגנע ןַא ןבילבעג זיא
 רַאפ טפירשטייצ ַא ןבעגסיורַא סָאד טַײנַאב ןַאד טָאה טדימשדלָאג .8
 רעטשרע רעד סױרַא זיא ט"פרת הנשה שאר .הליהק רעשינעד רעד
 עלעיציפָאדטשינ יד יװ ,טריטסיזקע סָאװ "דַאלבעילימַאּפ קסידוי; רעמונ
 ןופ רָאי ףניפ יד זיולב .גָאט ןקיטנייה זיב ,הליהק רעד ןופ עבַאגסיוא
 .ייש יד ןעזעג טשינ גנוטייצ יד טָאה עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד

 עקיזָאד יד טציטשעג קידנגוננעג טשינ טייו טָאה הליהק יד
 ףעגנודלעמ עלעיציפָא עריא טכעלטנפערַאפ טרָאד טָאה יז .גנוטייצ
 טָאה עכלעוו ,1935 רָאי ןופ גנובעגצעזעג רעינ רעד ןופ ךמס ןפיוא
 סָאװ ,ןטנַארגימיא יד ןופ גנורעגריברַאפ יד טקיטעטשַאב ךעלדנע ךיוא
 ךרוד ןרָאװעג ןפורעגפיוא זיא -- קירוצ רָאי 30-20 ןעמוקעגנָא ןענעז
 ענעבילקעג ןופ גנולמַאזרַאפ ַא גנוריפנָא-הליהק רעשיטַארקָאטױא רעד
 טייקכעלגעמ ַא גנוטייצ רעד ןרָאװעג ןבעגעג זיא ןַאד ןופ .רעבעגטַאר
 יד .הליהק רעד ןופ ןעגנוציז ענעסָאלשעג יד ןגעוו ןרימרָאפניא וצ
 םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא טקילײטַאב ךיז טָאה ,טייז ריא ןופ ,הליהק
 ןרָאװעג טַײרּפשרַאפ זיא סָאװ ,גנוטייצ רעד ןופ גנוריסנַאניפ רעד ןיא
 .בוטש רעשידיי רעדעי ןיא טסיזמוא

 סוקרַאמ ר"ד קרַאמענעד ןייק טרעקעגמוא ךיז טָאה 1934 ןיא
 ןופ ,גנוטייצ יד ןעַײנַאב ןתעב רָאטקַאדער ןעוועג זיא סָאװ) רָאיכלעמ
 .(בר-טּפיוה סלַא ןרָאװעג טלייװעג זיא רע זיב ,1947 זיב 1945 רָאי
 טָאה רעגידירפ סוקרַאמ ר"ד בר-טּפיוה רעקיטלָאמעד רעד יװ ױזַא
 הליהק יד טָאה ,םיא רעסיוא בר ןטייווצ ַא ףיוא ןעוועג םיכסמ טשינ
 ינימ לכ ןופ ןטלעטשעגנעמַאזוצ ַא ,רָאיכלעמ ברה רַאפ ןטסָאּפ ַא ןפַאשעג
 טגײלעגפיורַא םִיא ףיוא זיא ערעדנַא ןשיװצ .ןטמַא עניילק ןוא עסיורג
 יד ןופ ןטכיזרעביא ןוא ןעלקיטרַא-טייל ןביירש וצ טכילפ יד ןרָאװעג
 ןבירשעג טָאה רָאיכלעמ ר"ד .טלעװ רעשידיי רעד ןיא ןשינעעשעג
 ןעמוקעג זיא רע :שידעװש זיײרּפנערהע ברה יװ רעגרע טשינ ,שינעד
 ןגעוו עיצַאמרָאפניא רעטביײלגַאב ןוא ןסיוו טימ לופ גנוטייצ רעד וצ
 -נויױשנָא עניײז .עּפָארַײא-לטַימ טשרעהַאב סָאװ ,חוכ ןשינָאלוויט םעד
 סָאװ ,גנוטייצ יד טָאה םיא ךרוד .עשיטסינויצ ןייר ןעוועג ןענעז ןעג
 .גנוטכיר ַא ןוא ברַאפ ןעמוקַאב ,'ךיילב ,לסיב ַא רעַירפ ןעוועג זיא
 -לעמ ר"ד .טרָאװ קידנעטשנָאמוא ןַא ןעװעג להק ייב זיא םזינויצ
 -געק ַא ןעוועג זיא םוטנדיי-טלעוו ןופ םינינע ןיא עיצַאטנעירָא סרָאיכ
 רעד טימ .עיצַאלָאזא רעלענָאיצידַארט ,רעלַאקָאל רעד וצ עשירענ
 -יב טָאה ןוא טקרַאטשעג ךיז עינילטכיר עקיזָאד יד טָאה טייצ
 -יזרָאפ םעד ייז ןשיװצ .ןרָאטקַאפ ערעדנַא טימ ןעמַאזצ ,טרעייטשעג
 -צולָאװער וצ ,רָאלס ןימינב עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ רעצ
 יד טָאה ,לשמל ,1929 ןיא .םוטנדיי ןשינעד םעד יבגל םישודיח ערענָאי
 ."ךוב ןסייווק ןגעק ןטסעטָארּפ עכעלטנפע יד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז הליהק
 ,עיגָאלָאעדיא רפעשיטסינויצ ריא בילוצ אקווד טשינ ןעשעג זיא סָאד
 -יײא-לטימ ןיא לרוג ןשידיי םעד רַאפ גרָאז רעד בילוצ ,רקיעב .,רָאנ
 .רַאמשָאק ןשיצַאנ ןופ ןטָאש םעניא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,עּפָאר

 יד טָאה ,קרַאמענעד טריּפוקֶא 1940 רָאי ןיא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו



 עיװַאנידנַאקס ןיא עסערּפ עשידיי יד

 קידנקוק טשינ ,גנוטייצ יד ןבעגסױרַא סָאד ןלעטשּפָא ןסָאלשַאב הליהק
 ןיא ןשימניײרַא טשינ ךיז ןלעװ ייז זַא ,סיצַאנ יד דצמ גָאזוצ םעד ףיוא
 ןעוועג חילצמ וליפַא טָאה יז .הליהק רעד ןופ םינינע עטסקינייװעניא יד
 טשינ ךיז טָאה סָאד רעבָא ,תופידר יד זיב טייקיטעט ריא טימ ןײגנָא
 .גנוטייצ יד ןלעטשוצּפָא סולשַאב ןפיוא טקריוװעגסיוא

 -עג םימי ךיראמ טָאה סָאװ ,טפירשטייצ ַא ןעװעג ָאי זיא שיטקַאפ
 (טייז ןייא זיולב ןענישרעד ריא ןופ זיא טפָא שטָאכ) עלַא ןופ רעמ ןעוו
 ,תועידי ןוא תועדומ טימ טייז ַא ןעוועג זיא סָאד .בושיי ןשינעד םעניא
 ןעהעש יד ןגעוו .ןעגנודלעמ-הליהק יד ןופ טריּפָאק ןרָאװעג ןענעז סָאװ
 -ער ןעניפעג טנָאקעג טרָאד ןעמ טָאה ןטלעז רעייז .ל"גדא ןענװַאד ןופ
 עיצַאּפוקָא רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .ןעלקיטרַא רעדָא ןשזַאטרָאּפ
 רעשידנוב ַא טימ ?ןטסישידייע יד רַאפ ענובירט ַא יװ טנידעג רע טָאה
 ןעניישרעד טגעלפ ןיטעלויב רעד טָא זַא ,טנַאסערעטניא) .עיצַאטנעירָא
 יד ןבָאה תועדומ יד קנַאד ַא .(ןטקעפרעּפ ןייק טשינ שטָאכ ,שינעד ןיא
 עבַאגסיוא עקיזָאד יד .הסנרפ לקיטש רעייז ןעִיצ טנָאקעג רעבעגסױרַא
 טשינ טָאה בושיי רעשינעד רעד .ןענישרעד טשינ רעמ גירק ןכָאנ זיא
 .טייהנזעווּפָא ריא טליפעג

 ןייז רָאיכלעמ ברה ןופ ןעמענוצּפָא טשינ ,טלעפעג ָאי רעבָא טָאה'ס
 עדייב ןשיוװצ עבַאגסיוא עשיטסינויצ ענעכָארּפשעגסיוא ןַא ,טסנידרַאפ
 ויטַאיציניא רעד קנַאד ַא ןעגנַאגרעד ןעמ זיא םעד וצ .תומחלמ-טלעוו
 הפוקת רעד ןופ .הנידמ רעד ןופ ןײטשטנַא ןתעב טיילעגנוי עּפורג ַא ןופ
 ,ןעגנוטייצ ייר ַא ןענָאמרעד ןעמ ןָאק ןרעדנַא םעד ןוא גירק ןייא ןשיווצ
 שטָאכ ,לוש-סקלָאפ רעשידיי רעד ןופ םידימלת יד ךרוד ןבעגעגסיורַא
 רעד ןופ שטייד ןיא ןבַאגסיוא עלַאקָאל .טלַאהניא ןשידִיי ןַײא םערָא

 -רָא-טנגוי רעׂשידיי רעד ןופ טַאלבגולפ ַא ןוא ,קרַאמענעד ןיא הרשכה
 .1940 זיב 1936 רָאי ןופ עיװַאנידנַאקס ןיא עיצַאזינַאג

 ןַײק ןעועג טשינ שיטקַאפ זיא דנַאלניפ ןיא ןוא עיגעװרָאנ ןיא
 רעדנעל עדייב יד ןיא .ןטפירשטייצ עשידיי עקיגנעהּפָאמוא רַאפ סיזַאב
 .לָאצ ןיא 2000 וצ בושיי רעשידיי רעד ןעגנַאגרעד טשינ לָאמ ןייק זיא
 עטריטנַאלַאט ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ייז ןשיװצ זַא ,טשינ טניימ סָאד
 ןענַאמרעד ןָאק ןעמ .גנוטייצ ַא ןריגַאדער ןוא ןבעגסיורַא ףיוא ןשטנעמ
 -כעלנעזרעּפ ערעדנַא רעדָא ,ָאלסָא ןיא ןָאסלעדנעמ רַאקסָא רָאסעּפָארּפ
 .קינייוו וצ ןעוועג ןענעז רעמענּפָא לָאצ יד רעבָא ; ןטייק

 טפלעה ַא יב ןעמוקעגמוא ןענעז המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא
 -עז דנַאלניפ ןיא תוליהק עשידיי יד ןופ .םוטנדיי ןשיגעװרָאנ םעד ןופ
 קרַאמענעד ןופ בושיי רעשידיי רעד .טנָארפ ןפיוא ןלַאפעג ךס ַא ןענ
 זיא ייז ןופ לייט רעניילק ַא זיולב .ןרָאװעג לוצינ ,רעקינייװ רעמ .זיא
 -המחלמ יד ןיא רעקינייו ךָאנ ןוא ,טַאטשנעיזערעט ןיא ןברָאטשעג
 -יירד יד ןיא רעניווונייא יד ןופ עיצברָאסבַא עקיטליגדנע יד .סעיצקַא
 ,ןוא ,עיצקַא-טָאדַאנרעב רעד ךרוד עטעװעטַארעג יד ךיוא ,ןרָאי רעקיס
 יד טקרַאטשרַאפ ןבָאה עלַא יז -- לארשי תנידמ ןופ םידרוי יד ,רעטעּפש
 .תוליהק

 םישרוי עקיטרעוו ןלעטשוצפיוא רעווש ןייז טצוו'ס זַא ,רָאלק זיא'ס
 ָאגוה ,זײרּפנערהע סוקרַאמ ,ןעסנָאמיס דוד יװ עכלעזַא ןופ תורוד יד רַאפ
 .קירב לעינַאד יו ַאזַא רַאפ ךיוא ,ל"ז רָאיכלעמ סוקרַאמ ןוא ןיטנעלַאוו

 ,תוחוכ עגנוי יד ןופ לייט רעסיורג ַא זַא ,ןבעגוצ ייברעד ףרַאד ןעמ
 תנידמ וצ ךיז ןעַיצ ,ןייזטסּוװַאב ןשידיי יא .ןסיוו יא ןגָאמרַאפ עכלעוו
 .הילע זיא ליצ רעקיצנייא רעייז ןוא לארשי
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 יבלוק .פ לואש ר"ד

 טריטַאד עילַאטיא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ בײהנַא רעד
 1937 זיב טלַאמעד ןופ .1821 רַאי ןטימ ךיז

 ןלַאנרושז-שדוח ,ןעגנוטייצ 27 ןענישרעד ןענעז
 ןענישרעד טרַאד זיא סנטצעל .ןטפירשנכַאװ ןוא

 ,(ןעגנוטייצ ייווצ ןופ גנוצלעמשפיונוצ ַא) "לארשי,, גנוטייצ יד
 ,עבַאגפיוא עקיטכיוו ַא טליפרעד טָאה סָאװ

 ןכַאמרַאפ וצ ךיז ןעגנּוװצעג ןעוועג רעבָא זיא יז
 רַאפרעד ןוא ןשינעעשעג יד ןופ קורד ןרעטנוא

 רעטעברַאטימ טייהרעמ יד ןוא ןרָאטקַאדער עלַא לייוו
 .לארשי ןייק ןעוועג הלוע ןבַאה

 -לַארטנעצ ןופ סעיצַארטנעצנָאק עשידיי יד ןיא יװ טינ ,עילַאטיא ןיא
 ןיק טַאהעג טינ עסערּפ עשידיי יד טָאה ,עּפָארײא-חרזמ ןוא
 עניילק יד (א :תוביס ייווצ בילוצ ןעילבוצרעדנַאנופ ךיז טייקכעלגעמ
 טנזיוט קיצפופ זיב ןעגנַאגרעד טינ וליפא זיא גנורעקלעפַאב עשידיי
 -עילַאטיא רעד ןיא עילַאטיא ןיא ןדיי יד ןופ עיצַאלימיסַא יד (ב .תושפנ
 .הביבס-רוטלוק רעשינ

 עשיערבעה יד ןשרעהַאב סָאד זַא ,ןכיירטשרעטנוא ףרַאד ןעמ
 םינבר לָאצ רעניילק ַא וצ טצענערגַאב עילַאטיא ןיא ןעוועג זיא ךַארּפש
 רעדייר ןייק ןעװװעג טינ ךיוא ןענעז סע ןוא ,םינקסע עשיטסינויצ ןוא
 .ןדיי עשינעילַאטיא יד ןשיװצ שילָאינַאּפש רעדָא שידיי ףיוא

 ןענישרעד עסערּפ עשידיי יד ,םורַא ױזַא ,זיא טייהרענעגנּוװצעג
 ןעועג זיא גנוטײרּפשרַאפ ריא ןוא ךַארּפש רעשינעילַאטיא רעד ןיא
 .שינעילַאטיא טדערעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי זיירק םעניילק ַא וצ טצענערגַאב

 ,19237 רָאי ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,גנולדנַאהּפָא ערעטיירב ַא
 ןשינעילַאטיא ןופ רעקירָאטסיה רעד) ָאנַאלימ לאיטא ר"ד ךרוד ןבירשעג
 בייהנָא רעד זַא ןָא טזיוו (1969 רָאי ןיא ןברָאטשעג ,םוטנדיי
 .1821 רָאי ןיא ןעוװעג זיא עילַאטיא ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ
 ,ןעגנוטייצ 27 עילַאטיא ןיא ןענישרעד ןענעז 1927 רָאי ןזיב ןוא ןַאד טניז
 קיניו רעייז ןוא ,ןטפירש רָאי-לטרעפ רעדָא ןטפירש-שדוח בור סָאד

 תומחלמ עדייב ןשיווצ עילַאטיא ןיא עסערּפ עשידיי יד

 יװ רעמ טרעיודעג טינ לָאמטּפָא טָאה ןעניישרעד רעייז .רעטעלבנכָאוװ
 -רַאפ רעניילק ןוא גנוטיײרּפשרַאפ רעטצענערגַאב רעד בילוצ ,רָאי ַא
 .גנוריסערעטניא

 רעייז ןעוועג סָאד זיא ,ןעגנוטייצ יד ןופ טלַאהניא םעד ךייש סָאװ
 ןעגנוריסַאּפ עקיטרָא טימ ןעמונרַאפ ליפ ךיז טָאה סָאװ ,עסערּפ עמערָא ןַא

 רעייז ןעוועג ןענעז ָאװינ ַא טימ ןעלקיטרַא .ןטײהנגעלעגנָא-החּפשמ ןוא

 טסיײג םעיינ ַא טכױהעגניירַא טָאה גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד .קינייװו

 ןופ םינמיס ןוא םוטנדיי ןשינעילַאטיא ןטרילימיסַא ןופ ןבעל ןיא

 .עסערּפ רעד ןיא ךיוא קיטנעק ןענעז תוררועתה רעד טָא
 ,ןעגנוטייצ ייווצ ןיא טלוב ןעוועג זיא גנואיינַאב ןופ גנוניישרעד יד טָא

 ךורבסיוא ןטימ ןרָאװעג טלעטשעגּפָא זיא עיצַאקילבוּפ רעייז סָאװ
 רעד וצ ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה עילַאטיא) המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ
 .(1915 רָאי ןיא טשרע המחלמ

 יד) "12 5600:02ת2 1512600024" :ןענעז ןעגנוטייצ ייווצ יד טא
 .רעירוק רעשידי רעד) יז 001116ע6 1512610000" ןוא (ךָאו עשידיי
 טסעירט ןיא עטייוצ יד ןוא ץנערָאלּפ ןיא ןענישרעד זיא עטשרע יד
 ןצענערג יד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,הליהק עקידנדער-שינעילַאטיא ןַא)
 עדייב יד טָא ןקינײארַאפ ךרוד .(עיכרַאנָאמ רעשיכיירטסע רעד ןופ
 גנוטייצ יד ,הקספה רעסיוועג ַא ךָאנ ,ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןעגנוטייצ
 :"לארשי;

 ענעפָא ריא ךיוא יו ,גנוטייצ רעײנ-טלַא רעד ןופ ץנעדנעט יד
 רעד סָאװ ,טְקַאפ ןופ ןיוש טלוב זיא .,גנולעטש עשידיי עקיטומ ןוא
 .תויתוא עשיערבעה טימ טקורדעג ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ ןעמָאנ
 ,(ץנערָאלּפ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ) גנוטייצ רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד
 .ישטיפישטַאּפ ָאזנָאפלַא טַאקָאװדַא ןוא סיטַאל עטנַאד .ּפָארּפ ןעוועג ןענעז
 ןוא םוטנדִיי ןופ ןטרעוװ עקיטסיײג יד רַאפ ןטָארטעגסױרַא זיא "לארשי;
 ַא ןבָאה ןטייז-סגנוטייצ יד ףיוא .קנַאדעג ןשיטסינויצ ןרַאפ קיטייצכיילג
 רעשידיי רעד ןיא ןבעל ןופ ןעגנורעדליש יד ןעמונרַאפ טרָא ןקידנטײדַאב
 עקיטרָא יד ןיא ןשינעעשעג יד .טרפב לארשי-ץרא ןיא ןוא ללכב טלעוו
 ,רעמכָאנ .טַײז רעטצעל רעד ףיוא ןרָאװעג טקוררַאפ ןענעז תוליהק



 תומחלמ עדיײב ןשיװצ עילַאטיא ןיא עסערפ עשידיי יד

 גנולעטש יד טריטנעזערּפער קידובכב ןוא ץלָאטש טָאה גנוטייצ יד
 -ימעסיטנַא ןגעק ןריטסעטָארּפ ןופ ןטלַאהעגּפָא טינ ךיז ןוא םוטנדיי ןופ
 .טייצ וצ טייצ ןופ ןעמוקעגפיוא ןענעז סָאװ ,ןעגנוניישרעד עשיט
 ןיא ,ךעלרעפעג וליפא ןוא רעטַאקילעד ןרָאװעג זיא עבַאגפיוא יד טָא
 .רעמערטסקע ץלַא ןרָאװעג זיא קיטילָאּפ עשיטסישַאפ יד יװ סָאמ רעד
 ןשינעילַאטיא ןטימ טריציפיטנעדיא טינ ךיז טָאה סָאװ ,גנובערטש עדעי
 טכַאמ רעד ןופ ןגיוא יד ןיא טקיטכעדרַאפ ןעוועג זיא ,םזילַאנָאיצַאנ
 .רוביצ ןופ ןוא

 ןיא לָאר עקיטכיו ַא טריפעגסיוא טָאה ?לארשיא גנוטייצ יד
 ףיוא ןייז וצ עיּפשמ ןעוועג חילצמ טָאה יז תויה ,םוטנדיי ןשינעילַאטיא
 -עילַאטיא יד ןשיווצ ןופ ןלַאוטקעלעטניא עגנוי ןופ זיירק ןסיורג-גונעג ַא
 ,עיצידַארט עשידיי יד ןעלצרָאװניײא ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ייס ,ןדיי עשינ
 יד .טײקלַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןריווטלוק ןופ הניחב רעד ןופ ייס ןוא
 ןוא לארשי ןייק ןעוועג הלוע רעטעּפש זיא עגנוי יד ןופ טייהרעמ עטסערג
 ןיא ןבעל ןופ םיחטש עלַא ףיוא רעייטשייב םענעעזעגנָא ןַא ןבעגעג
 .הנידמ רעד

 רעד ןעוועג ישטיפישטַאּפ ָאזנָאפלַא זיא רעטייוו ןוא 1929 רָאי ןופ
 ריא טקרַאטשרַאפ טָאה רע ןוא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער רעקיצנייא
 ,עיצקַאדער ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא 1924 רָאי ןיא .ץנעדנעט עזעיגילער
 ןוא ,יגנַאלָאט ָאירַאמ ,סיטַאל ,ישטיפישטַאּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו
 .ןוכנ ָאטרעבמוא

 סולפנייא ןרעטנוא ,טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה עילַאטיא ןיא ןעוװ
 ןרָאטקַאדער יד ןבָאה ,ץנעדנעט עשיטימעסיטנַא יד ,דנַאלשטיײד-יצַאנ ןופ
 ףעעדיא ערעייז וצ טפַאשיירט ןוא טומ ןזיװעגסױרַא גנוטייצ רעד ןופ
 ןעוועג גנוטייצ יד זיא ,ןשינעעשעג יד ןופ קורד ןרעטנוא ,ףוס-ףוס רעבָא
 ןלעטשּפָא ןופ הביס ערעדנַא ןַא ךיוא ןעוועג .ןסילש וצ ךיז ןעגנּוװצעג
 ןוא ןרָאטקַאדער עריא עלַא סָאװ ,טקַאפ רעד זיא סָאד ןוא ,גנוטייצ יד
 -ץרא ןייק ןעועג הלוע ןענעז ןטנעדנָאּפסערָאק עריא ןופ בור סָאד
 .לארשי
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 טאב

 עניילק ַא רעייז ןעוועג עילַאטיא ןיא ןדיי לָאצ יד זיא ,טגָאזעג יו
 ענלצנייא .רערעל ַא ןָא ןוא בר ַא ןָא ןעוועג ןענעז תוליהק ליפ ןוא
 ןעוועג טינ ןענעז ,טעטש-ץניװָארּפ יד ןיא טניוװעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי
 עקידנרידיצעד יד ןצַאשּפָא ןעמ ןָאק ןופרעד .תוליהק יד טימ ןדנוברַאפ
 עקיצניײא יד ןעוועג טפָא זיא עכלעוו ,גנוטייצ רעשידִיי רעד ןופ תובישח
 .טלעוו רעשידיי רעטיירב רעד טימ קירב יד ןוא גנודניברַאפ

 ,"לארשי, גנוטייצ יד ןבעגעגסיױרַא ןבָאה סָאװ ,ןזיירק עבלעז יד
 ענייא -- ןטפירש-שדוח ייווצ ןופ עבַאגסיױא יד טריאיציניא ךיוא ןבָאה
 ןטעדליבעג ןופ ןשטנעמ רַאפ עטייווצ יד ןוא ,רעדניק רַאפ טמיטשַאב
 רעשידיי רעד ןיא תועידי ערעייז ןפיטרַאפ וצ ליצ ןטימ -- טכיש
 (''1992461 66: "?רעדניק יד רַאפ לארשי, .רעגייטש ןשידיי ןוא עטכישעג
 לָאז טנגוי יד ידכ ,1919 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 229222/")
 רעטשרע ריא .םוטנדיי ןופ ןטרעװ יד ןגעוו תועידי ןענעגייאוצ ךיז
 זיא טײצ רעד ןופ ךשמ ןיא .ָאטַארּפ דוד ןעװעג זיא רָאטקַאדער
 ַאלעירבַאג טימ שארב .ןעיורפ ןופ עיצקַאדער ַא ןרָאװעג ןפַאשעג
 ,ןעגנולייצרעד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז ןַאגרָא םעד טָא ןיא .ָאקלָאּכ
 יד ןעיצרעד וצ ןעוװעג זיא ליצ רעיײז סָאװ ,רעדיל ןוא סעדנעגעל
 : ןסייהעג טָאה סָאװ ,ןַאגרָא רעטייווצ רעד .םוטנדיי ןופ טסייג ןיא טנגוי

 ךיז טָאה ,?לארשי; ןופ ןַאגרָא-שדוח) י'22996908 21605116 61 151261"

 .ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ רקיעב טָאה רע .ָאווינ ןייז טימ טנכייצעגסיוא
 עילַאטיא ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ
 טסנוק רעד טימ ,הליהק רעד ןופ םיגיהנמ ערעדנוזַאב יד טימ ןוא
 יד ןוא ןבעל סָאד ןרעדליש טימ ךיוא יװ ,ןדיי עשינעילַאטיא יד ןופ
 .ןטייקכעלנעזרעּפ ענעעזעגנָא ןופ טייקיטעט

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רע תעב ,ןַאגרָא ןופ ןרָאטקַאדער-טּפיױה יד
 זיא רעטעּפש .ישטיפישטַאּפ ןוא סיטַאל ןעוועג ןענעז (1925 רָאי ןיא)
 ענייז ןשיוצ ןוא סיטַאל ןופ גנוריגַאדער רעד וצ רעבירַא ןַאגרָא רעד
 .ַאדירַאדיב ַאדרואג ןעוועג זיא ןפליהעג

 ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טסייג ןשידיי ןתמא םוצ ץַאזנגעק ןיא
 טשרעהעג רעפסָאמטַא ערעדנַא ןַא רָאג טָאה ,"לארשי, גנוטייצ רעד
 עכלעוו ,(ןָאפ רעזדנוא) 14 'א050:4 2800:6:4" טַאלבנכָאװ םעד ןיא

 ימיסַא עשידיי עּפורג ַא ךרוד 1924 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא
 ןענעז ייז זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא ןעוועג זיא ץנעדנעט רעייז סָאװ ,ןטנַאל
 יד טימ ךיז ןריציפיטנעדיא עכלעוו ,ןביולג סהשמ ןופ רענעילַאטיא
 ןוא ,ןטסישַאפ יד טימ ,ןטסילַאנָאיצַאנ עשינעילַאטיא יד ןופ ןלַאעדיא
 רעד טָא ןופ ןרָאטקַאדער יד .םזינויצ ןופ רענגעק עטרירַאלקעד ןענעז
 ערָאטיא :ןעװעג ןענעז ,(ןירוט ןיא ןענישרעד זיא עכלעוו) גנוטייצ
 .עופ ַאטַאדַאיד ןוא עצַאבוא

 ךיז טָאה טָאטש עלעיצרעמָאק ןוא עלעירטסודניא יד ,ןַאלימ ןיא
 ,הליהק עכייר ַא טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ףוס םעד טניז טרירטנעצנָאק
 ןשיוצ עטסערג-טייווצ יד ןרָאװעג טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא זיא עכלעוו
 אקווד סָאװרַאפ ףיוא טרעלק טקַאפ רעד טָא .עילַאטיא ןיא תוליהק יד
 -שדוח יירד תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןענישרעד ןענעז ,ןַאלימ ןיא
 .גנוטײרּפשרַאפ רענײלק-וויטַאלער ַא טימ םגה ,ןטפירש
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 סָאד) ''16 (61072מ6 152616" ןעוועג זיא יז ןשיוצ עטשרע יד

 ןענישרעד זיא סָאװ ,טפירש-שדוח ַא ןעוועג זיא סָאד .(לארשי עגנוי
 ףרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןוא ,1923 ןוא 1913 ןרָאי יד ןשיװצ
 ןענעז ןַאגרָא םעד טָא ןיא .יגנילַאטַא ףסוי ןוא ידלַאנירָאק ָאנישזד
 ןעמ .םינינע-רוטלוק עשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא ןרָאװעג טכעלטנפערַאּפ
 ןבעגעגּפָא טרָא ליפ זיא גנוטייצ רעד טָא ןיא זַא ,ןכיירטשרעטנוא ףרַאד
 .םזינויצ ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןרָאװעג

 '1/1668 טפירש-שדוח עכעלבָאגוצ ַא ןענישרעד זיא 1920 רָאי ןיא
 ןעוועג זיא רָאטקַאדער ריא .(קנַאדעג רעשיטסינויצ רעד) 3100131102"
 רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ גיהנמ רעד ,יּפרַאק ענָאעל טַאקָאװדַא
 ןַאגרָא-עדנַאגַאּפָארּפ ריא ןעועג זיא טפירש-שדוח יד סָאװ ,ײטרַאּפ
 ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ טפירש-שדוח רעד ןיא טָאה ערעדנַא ןשיווצ
 -עילַאטיא יד טשרעהַאב ,טסּוװַאב יװ ,טָאה רעכלעוו ,יקסניטָאבַאשז באז
 -הנידמ רעד ךָאנ לארשי ןייק ןעוועג הלוע זיא יּפרַאק .ךַארּפש עשינ
 .טיוט ןייז זיב בשות רעמילשורי ַא ןעװעג זיא ןוא גנואײטשטנַא

 רעטרירטסוליא ןַא 1932 רָאי םעד טניז ןענישרעד ךיוא זיא ןַאלימ ןיא
 רַאפ ןבעגעגּפָא טרָא ליפ טָאה רעכלעוו ,"רבד; ןעמָאנ ןטימ ןַאגרָא
 .סעמַאלקער-סלדנַאה

 רָאיײלטרעפ ַא םיור ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1932 טניז
 .(הליהק עשידיי יד) 1{; ססחגטת8{1 1812611104 ןעמָאנ ןטימ טפירש

 יבלוק .פ לואש ר"ד

 ןגעוו תועידי עקיטרָא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענעז סע רעכלעוו ןיא
 .ןטייהנגעלעגנָא-החּפשמ ןגעוו ןוא ןטלַאטשנַא עריא ,הליהק רעד ןופ ןבעל

 -פיוא ןבָאה ןעגנוטייצ ןוא ןענַאגרָא עשידיי עטנָאמרעדנביױא עלַא
 עשיטימעסיטנַא יד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה'ס ןעוו ןעניישרעד וצ טרעהעג
 ןיא ,תונידמ עקירעביא יד ןיא יװ טינ רעבָא ,עילַאטיא ןיא קיטילָאּפ
 -- .ןרָאװעג טעטכינרַאפ קידנעטשלופ ןענעז תוליהק עשידיי יד עכלעוו
 רעטעלבנכָאװ עקינייא גָאט-וצ-טנייה עילַאטיא ןיא ןדיי יד סױרַא ןביג
 עשינעילַאטיא סָאד ךיוא סָאװ םעד ףיוא טקוקעג טינ ,ןטפירש-שדוח ןוא
 יד ןופ טַאטלוזער ןיא ,ןשטנעמ ןיא תודיבא ליפ ןטילעג טָאה םוטנדיי
 .תופידר עשיטסישַאפ ןוא עשיצַאנ

 רעד ץָארט ,ןעגנוטייצ לָאצ רעד ןיא סקּוװ ןרַאפ הביס עקיטכיוו ַא
 טקרַאטשרַאפ זיא סע סָאװ ,סָאד קפס ילב זיא ,ןדיי לָאצ רערענעלק
 לארשי תנידמ ןופ ןַײטשטנַא ןטימ -- ,טייקשידיי וצ דנובוצ רעד ןרָאװעג

 = טיט

 ןטאמ 6 לארו שי
 עי יי 065 = אמדצוא א 8  אמחא ו69ס



 ןשוש-וב לאפר

 סױרַא זיא עירַאגלוב ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד
 ,1893 רָאי ןיא עסָאר טָאטש רעד ןיא ךַארּפשיָאנידַאל רעד ןיא

 ."ַארַאזערט לע, ןעמַאנ ןרעטנוא
 עירַאגלוב ןיא ןענעז 1912 רָאי ןיא ןענַאקלַאב יד ףיוא המחלמ רעד זיב

 ,ָאנידַאל ןיא טייהרעמ עסיורג יד ,ןטפירשטייצ עשידיי 52 ןענישרעד
 ןרָאי רעקיצרעפ בײהנָא זיב 1924 ןופ ןגעקַאד

 עירַאגלוב ןיא ןטפירשטייצ עשידיי טרעדנוה בורק יד ןשיווצ ןענעז
 .ךַארּפשיָאנידַאל רעד ןיא ןעוועג 7 זיולב

 םוטנדיי ןשירַאגלוב םענופ הילע-ןסַאמ רעד ךָאנ
 רעשירַאגלוב רעד ןיא טפירשטייצ עשידיי ןייא ןבילבעג זיא

 ."יטסעוו יקסערוועיא -- ךַארּפש

 ,1893 רָאי ןיא ןענַאטשטנַא זיא עירַאגלוב ןיא עסערּפ עשידיי יד
 .ךָאי ןשיקרעט םענופ עירַאגלוב ןופ גנוײרפַאב רעד ךָאנ רָאי ןצפופ
 ןקידנופצ ןפיוא ,(קושטסור) עסָאר טָאטש רעד ןיא זיא רָאי םענעי ןיא
 עשידיי עטשרע יד ןרָאװעג ןפַאשעג ,יינוד םייב ,עירַאגלוב ןופ דנַאּר
 .ַאנידַאל ןיא ןטפירשטייצ ןקורד וצ ןעוועג לגוסמ זיא סָאװ ,יירעקורד
 גנוטייצ עטשרע יד ןבעגוצסיורַא טכעלגעמרעד טָאה טקַאפ רעד טָא

 סָאד .עירַאגלוב ןיא בושי ןשידיי םענופ ךַארּפש רעטדערעג רעד ןיא
 זיא עכלעוו ,(רצוא רעד) "ָארָאזערט לע, טפירשנכָאוװייװצ ַא ןעוועג זיא
 -קֶא ןט1 ןזיב 1893 רעבמעטּפעס ןט15 םענופ ןרָאװעג ןבעגעגסיױורַא
 -פיוא ןענעז רָאי םענעי טניז .ןסיירעביא עניילק טימ -- 1896 רעבָאט
 ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ףוס ןזיב ןוא ןעיירעקורד ךס ַא ןעמוקעג

 עסערּפ רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ עזַאב יד ןפַאשעג יײז

 יד ןיא ךיוא ןענַאטשטנַא ןענעז ןעײרעקורד-ָאנידַאל .הפוקת רענעי ןיא

 .ַאיפָאס ןוא וװעידוװָאלּפ טעטש

 רעד ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןופ ןרָאי רע50 יד ןופ בײהנָא ןזיב

 -ןסַאמ ןייז בילוצ טרידיווקיל ךיז טָאה עירַאגלוב ןיא בושי רעשידיי

 .ןטפירשטייצ 200 ךרעב ןענישרעד טרָאד ןענעז ,לארשי ןייק הילע

 בושי רעשידיי רעניילק ַא עירַאגלוב ןיא טריטסיזקע גָאט וצ טניה

 עירַאגלוב ןיא עסערּפ עשידיי יד

 רַאפ טבעלעג טרָאד ןבָאה סָאװ ,טנזיוט 50 יד ןופ תושפנ 0 םורַא)

 עקיצנייא ןַא טרָאד טניישרעד סע ןוא ,(לארשי ןייק הילע-ןסַאמ רעד

 זיא עכלעוו ,(סעיינ עשידיי) "יטסעוו יקסיערוועיק נ"א גנוטייצ עשידיי

 .עירַאגלוב ןיא ןטסינומָאק עשידיי יד ןופ ןַאגרָא רעד שיטקַאפ

 ּצ

 עירַאגלוב ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ הפוקת רעטשרע רעד ןיא
 -ָאנידַאל רעד ןיא ןענישרעד ןטפירשטייצ עשידיי עטסרעמ יד ןענעז
 -פיוא םעד ןוא ןדיי ייב ָאװינ-רוטלוק םענופ גייטשפיוא ןטימ .ךַארּפש
 לָאצ יד ןלַאפעג זייונפוטש זיא ,ץנעגילעטניא רעשידיי ַא ןופ םוק
 לָאצ יד ןסקַאװעג זיא סע ןוא ךַארּפשיָאנידַאל רעד ןיא סעבַאגסיוא
 .ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא ןטפירשטייצ

 ןזיב עירַאגלוב ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ בייהנָא םעד טניז
 ןענעז ,1912 רָאי ןיא ןענַאקלַאב יד ףיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא
 ןיא 41 ייז ןופ ,ןטפירשטייצ עשידיי 57 ןענישרעד עירַאגלוב ןיא
 ןענעז ןטפירשטייצ ערעדנַא יד .שירַאגלוב ןיא 9 זיולב ןוא ָאנידַאל
 תירבע -- 1 ,ָאנידַאל-תירבע -- 3 ,ָאנידַאל-שירַאגלב 2 :ןעװעג
 .שיזיוצנַארפ -- 1 ןוא

 -ניא ןעוועג ןענעז ןטפירשטייצ עקיזָאד יד ןופ טייהרעמ עסיורג יד
 טכַארבעג ןוא ,קיגנעהּפָאמוא ,ָאװינ ןקיסעמלטימ ַא ףיוא ,עוויטַאמרָאּפ
 -טימ עקידנעטש ןוא ןרָאטקַאדער ערעייז ןופ גנוניימ יד קורדסיוא/ םוצ
 ,(םיריבג) ןעלבַאטָאנ עּפורג יד טציטשעג ייז ןבָאה סנטסרעמ .רעטעבדַא
 ןיא ןבעל ןשידיי ןפיוא הטילש יד טַאהעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה עכלעוו
 ןזיװעגסױרַא טָאה ןטפירשטייצ יד ןופ לָאצ עניילק ַא זיולב .עירַאגלוב
 ַאזַא ןופ טפירש-שידיי עטשרע יד .ץנעדנעט עשיטסינויצ-לַאנָאיצַאנ ַא
 עכלעוו ,ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא ,"למרכ; ןעוועג זיא ץנעדנעט
 טשינ רעבָא ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ייב ןעמונעגנָא ןעוועג זיא
 ךיז טָאה סָאד .הדע רעשידרפס רעד ןופ ןסַאמ יד רַאפ ךעלגנעגוצ
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 "ורוזירט ליא , עירַאגלוב ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד

 ןשושרב לאפר

 ריא ןעמוקַאב טָאה ץנעגילעטניא עשידיי יד לייוװ ,ןופרעד ןעמונעג
 ךַיז טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד .(ח"יכ) ןלוש--"סנַאילַא; יד ןיא גנויצרעד
 רעד יו םעד ךָאנ טכַאמרַאפ ךיז ןוא רָאי ַא ןופ רעקיניײװ ןטלַאהעג
 ףסוי ,רעגנעהנָא רעשיטסינויצ רענעכָארּפשעגסױא ןַא ,רָאטקַאדער
 ןרעט גוא עירַאגלוב ןזָאלרַאפ וצ ןרָאװעג ןעגנּוװצעג זיא ,ךורב ָאקרַאמ
 .סַאג רעשַידִיי רעד ףיוא טשרעהעג טָאה סָאװ ,עקילק רעד ןופ קורד

 -טייצ עשיטסינויצ ןבעגוצסיורַא ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז ןוװּורּפ ךָאנ
 -סיזקע גנַאל טשינ ןבָאה יײז ךיוא רעבָא ,הפוקת רענעי ןיא ןטפירש
 -עיציפָא רעד ןענישרעד לָאמ ןטשרע םוצ זיא 1901 רָאי ןיא .טריט
 ,"רפושה , עירַאגלוב ןיא דנַאברַאפ ןשיטסינויצ םעד ןופ ןַאגרָא רעל
 ל :ןכַארּפש ייווצ ןיא --- ןָא ןַאד ןופ ןוא ,1913 זיב -- ָאנידַאל ןיא
 -לוב ןיא ןענישרעד רע זיא 1945 זיב 1932 ןופ .שירַאגלוב ןוא ָאניד
 .שירַאג

 טימ ןטפירשטייצ ערעדנַא ךיוא סױרַא ןענעז טייצ רענעי ןיא
 -ורג עקניל עשידיי ןופ ןענַאגרָא רקיעב .,סעיצַאטנעירָא עשיטילָאּכ
 -לַאיצָאס רעשירַאגלוב רעה יב סעיצקעס עשידיי יד ןופ ,ןעגנוריפ
 סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עקיטרָא ןופ ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד
 ןשידיי ןיא טשרעהעג ךָאנ טָאה סָאװ ,עקילק-ןעלבַאטָאנ רעד ןופ רעדָא
 ךיראמ טשינ ןבָאה ןטפירשטייצ עקיזָאד יד ןופ טייהרעמ יד רעבָא .בושי
 -רעד ןוא ,ָאװינ ןקירעהעג ןייק ףיוא ןענַאטשעג טשינ ןוא ןעוועג םימי
 רעד ףיוא העּפשה עקידנרידיצעד ןייק טַאהעג טשינ ייז ןבָאה רַאֿפ
 .טפַאשלעזעג רעשידיי

 צ

 רעד ןופ גייטשפיוא ןקיסעמשינטלעהרַאפ ןכָאנ
 ןשיוצ ןרָאי יד ןיא הדירי עטלוב ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה עירַאגלוב ןיא
 המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןוא (1912--1912) המחלמ-ןַאקלַאב רעד

 עסערּפ רעשידיי

 המז

 ןעצ ךרעב זיולב ןענישרעד ןענעז הפוקת רענעי ןיא .(1918--1914)
 ןיא ריפ ,(רעטעלבגולפ עקילַאמניא יירד ייז ןשיוװצ) ןטפירשטייצ
 עדייב ןיא ייוצ ןוא ָאנידַאל ןיא ריפ ,ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד
 ,ןטפירשטייצ ךס ַא ןעניישרעד טרעהעגפיוא ןבָאה סע .ןעמַאזוצ ןכַארּפש
 וליפא .ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסורַא ןענעז עכלעוו
 ,"רפושהפ גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעלעיציפָא רעד
 רעשידיי רעד ןיא עיציזָאּפ עטסעפ ַא ןעמוקַאב טַאהעג ןיוש טָאה סָאװ
 קירוצ ןוא ןרָאי-המחלמ יד ןיא ןײגוצסױרַא טרעהעגפיוא טָאה ,עסערּפ
 ןופ הביס יד .המחלמ-טלעװ רעד ךָאנ טשרע ןעניישרעד ןֿביוהעגנַא
 -עטניא עשידיי עצנַאג יד טעמכ סָאװ ,ןעוועג זיא הדירי רעקיזָאד רעד
 ןבָאה עסערּפ רעשידיי רעד ןופ רענעייל יד ןופ טייהרעמ יד ןוא ץנעגיל
 .רעטילימ ןיא טנידעג

 -נעט עוויטיזָאּפ רעדנַא ןַא ןזיװַאב ךיז טָאה רעבָא קיטייצכיילג
 טנגוי עשידיי יד :ןדיי עשירַאגלוב יד ןופ ןבעל ןקיטסייג םעניא ץנעד
 ןלושלטימ יד ןופ סרעליש יד רקיעב ,רָאי 18--15 ןופ רעטלע םעניא
 טכַאמעג ןבָאה ,ַאיפָאס ןיא ןטעטיסרעווינוא יד ןופ ןטנעדוטס יד ןוא
 -ילבוּפ עשידיי ןופ טיבעג ןפיוא ןווּורּפ עטנַאסערעטניא ןוא עטסנרע



 עירַאגלוב ןיא עסערּפ עשידיי יד

 סױרַא זיא סָאװ ,"טּפשמה; :ןענישרעד ןענעז הפוקת רענעי ןיא .סעיצַאק
 -סינויצ םענופ ןַאגרָא רעד יװ ,ָאנידַאל ןוא שירַאגלוב ןיא ַאיפָאס ןיא
 ןענעז גנוטייצ רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד .ַאיּפָאס ןיא דנַאברַאפ ןשיט
 ןוא יחרפ םייח ,עירַאגלוב ןיא ןטסינויצ יד ןופ םיגיהנמ יד ןעוועג
 "טּפשמה; .ַאסַא םהרבא -- רעטעּפש לסיב ַא ןוא ,בלכ עשוהי ר"ד
 .טפירשנכָאוװייװצ ַא יו 1902 רַאורבעפ זיב 1902 ינוי ןופ ןענישרעד זיא

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא (ָאכע רעשידיי) ?ָאכע ָאקסיערווע
 ,עירַאגלוב ןיא טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא רעשיגָאלָאעדיא
 עסָאר ןיא "ארקמ, טפַאשלעזעג רעד ןופ עבאגסיוא ןַא יװ ןענישרעד
 רעשיערבעה רעד רַאפ דנַאברַאפ, םענופ גנולייטּפָא ןַא ןעוועג זיא סָאװ
 -טייצ רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד .עירַאגלוב ןיא "רוטלוק ןוא ךַארּפש
 קיניו טשינ ןבָאה עכלעוו ,רעליש-עיזַאנמיג ועוװעג ןענעז טפירש
 רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוריזילַאטסירקסױא רעד רַאפ טרעייטשעגייב
 קינַאמסַאּפ .ב ,ןיקשיסוא .מ ,ריפס .ב .י ןופ ןעלקיטרַא יד .עיגָאלָאעדיא
 טנגוי רעשידיי רעד רַאפ טרעלקעגפיוא ןבָאה יקסניטָאבַאשז .ז ןוא
 עקיזָאד יד .גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ תודוסי עשיגָאלָאעדיא יד
 עשידיי יד ןגעק ףמַאק ןשיגָאלָאעדיא ןַא טריפעג ךיוא טָאה טפירשטייצ
 .ןטסינומָאק

 -לוב ןיא 1920--1917 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד ,"סַאלג יקסיערווע
 רעדילגטימ-עיצקַאדער עטסרעמ יד יװ םעד ךָאנ ,ַאיפָאס ןיא ,שירַאג
 .טָאטשטּפױה רעד ןיא ןגיוצעגרעביא ךיז ןבָאה ?ָאכע ָאקסיערוועא ןופ
 ןַאגרָא רעשיגָאלָאעדיא ןַא ןעוועג זיא טפירשטייצ עקיזָאד יד ךיוא
 טריזינַאגרָא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה עכלעוו ,טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ
 ךַארּפש רעשיערבעה רעד רַאֿפ דנַאברַאפ, נ"א בַאטשסַאמ-דנַאל ןיא
 : ןטנָארפ ייווצ ףיוא ןַאגרָא רעשירעפמעק ַא ןעוועג זיא סָאד ."ערעל ןוא
 .סטכער ןופ ןוא סקניל ןופ םזינויצ-יטנַא ןגעק

 צ

 -טכַארּפ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ
 ןשירַאגלוב םענופ טייקיטעט-רוטלוק ןוא רעשיטילָאּפ ןופ הפוקת עלופ
 -סינויצ רעד ןופ ןגלָאפרעד יד ןוא עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד .םוטנדיי
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 דכ/סיעפי .סיללע זרח סיחרכסו לושס ץלסּכ סידּכסס וקּכו נודג רפוטכ עקפי סוסס סויכ ס'סו
 ןןהסאאטא'קזכ 06 טדקסאװ תמ 0162826 פיס ןפהססזאמפ סהחס תבקּפהזמקפמס סדיט םעסאוצפסדס

 םקממס }6806 86 8 סמקסטסאטה אטקסהר- -- 88352088 תקסחק2;ומ.

 יד ןשרעהַאב םייב ףמַאק םעניא עירַאגלוב ןיא גנוגעווַאב רעשיט
 -קיװטנַא רעד גנוװש םעיינ ַא ןבעגעג ןבָאה ןלוש עשידיי ןוא תוליהק
 ,1923--1819 ןרָאי יד ןיא ,הפוקת רענעי ןיא .עסערּפ רעד ןופ גנול
 עטסקיטכיו יד .טפירשטייצ עשידיי 24 יו רעמ ןענישרעד ןענעז
 :ןעוועג ןענעז ייז ןופ

 -ייוצ עקיזָאד יד -- (ליצ ןשידיי ןרַאפ) ?ַאקיידושזד ַאזוַאק ָארּכפ א
 -ַארזיא ןָאינוי,; בולק םענופ ןַאגרָא רעד יװ ןענישרעד זיא טפירשנכָאוו
 .ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא .ַאיפָאס ןיא (ןייארַאפ רעשידיי) "ַאטילע
 ןענעז עכלעוו ,ןטנעגילעטניא ןעוװעג ןענעז ןרָאטקַאדער עטשרע יד
 רעשירַאגלוב רעד ןופ עיצקעס רעשידיי רעד ןופ שארב ןענַאטשעג
 -רַאפ ךיוא רעבָא טָאה גנוטייצ יד .ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 ןבָאה עכלעוו  ןעלבַאטָאנ עשידיי יד ןופ ןעגנואיושנָא יד טקידייט
 -יטנַא ןכָארּפשעגסיױא ןַא ןעוועג זיא סָאד .םזינויצ ןגעק טפמעקעג
 -יטנַא יד ךיז םורַא טרירטנעצנָאק טָאה סָאװ ,טפירשטייצ עשיטסינויצ
 .סקניל ןופ ייס ,סטכער ןופ ייס ןטסינויצ

 רעשיערבעה רעד רַאפ דנַאברַאפ, םענופ ןַאגרָא -- "ריעצה ירבעה? צ
 רעד ןיא טפירש-שדוח ַא יװ ןענישרעד זיא סָאװ ,"רוטלוק ןוא ךַארּפש
 -בעה ַא טימ ןענישרעד יז זיא טייצ עסיוועג ַא .ךַארּפש רעשירַאגלוב
 וװעידווָאלּפ ןיא רעירפ ןעגנַאגעגסױרַא זיא גנוטייצ יד ,עגַאלײב רעשיער
 עקיזָאד יד ךיוא .1922--1919 ןרָאי יד ןיא ַאיפָאס ןיא ךָאנרעד ןוא
 רעשיטסינויצ רעד ןופ עיגָאלָאעדיא יד טקירדעגסיוא טָאה טפירשטייצ
 .טנגוי

 יקסערוועיק א
 ,"ריעצה ירבעה, לנַארושז-שדוח םוצ עטנעָאנ
 עשיטסינויצ עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןבעגסיורַא ןביוהעגנָא

 ,ןזיירק עשיטסינויצ .(קילברעביא רעשידיי) "דַאלגערּפ
 1921 רָאי ןיא ןבָאה

 טפירשנּכָאװ

 ?טגבאדמקב אס;

 סקז8 זה סדיס3ה זה וגעסזעסדז,אז6ס -- ססהתסד

 .הסה תס-ו ס הי (1:ע28: סטסזס8ס ס0621661106 וו

 .הס 8 ת6-!י;ס בי !ןטסטסדא-ססוגּבתמסד .!?ודּבאםצד*)
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 -רעד זיא סָאװ ,טפירשנכָאװ עקיזָאד יד .ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא
 ןלעיציפָא-טשינ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא רָאי 3 ןופ ךשמ ןיא ןעניש
 טָאה עכלעוו ,טנגוי רעשיטסינויצ רעלעוטקעלעטניא רעד ןופ ןַאגרָא
 רעשיטסינויצ רענײמעגלַא רעד ןופ גנוריפנָא יד ןריקיטירק ןביױהעגנָא
 .עירַאגלוב ןיא עיצַאזינַאגרָא

 רעשירַאגלוב רעד ןיא טַאלבנכָאװיײװצ שיטסינומָאק --- ?ָאװטסטַארב, צ

 זיא גנוטייצ עקיזָאד יד .1923--1921 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד .ךַארּפש

 .סקניל ןופ -- םזינויצ םוצ רענגעק יד ןופ שארב ןענַאטשעג

 -טפַאשלעזעג-שירַארעטיל -- (קנַאדעג רעשידיי) ?לסימ .ַאקסיערוועי א
 ןיא ןענישרעד .ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא לַאנרושז-שדוח רעכעל
 -עיזַאנמיג עשיטסינויצ ןעוועג ןענעז רעבעגסיױרַא יד .רָאי ןייא ןופ ךשמ
 ןעלקיװטנַא וצ עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעליש
 טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןופ טייקיטעט עלעוטקעלעטניא עשיטסינויצ ַא
 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא

 -ילָאּפ עקיגנעהּפָאמוא -- (עמיטש עשידיי יד) "סַאלג יקסיערוועיא צ
 ,ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא טפירשנכָאוװיײװצ עשיטסינויצ-שיט
 רקיעב טקילײטַאב ךיז ןבָאה עבַאגסיױא רעד ןיא .ַאיפָאס ןיא ןענישרעד
 רעירפ רָאי עכעלטע טימ ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטקַאדער יד ןופ עכעלטע
 "ריעצה ירבעהק ,"ָאכע ָאקסערװעי; טפירש-שדוח יד ןבעגעגסױרַא
 זיא טפירשטייצ רעד ןופ ץנעדנעט יד ."דַאלגערּפ יקסיערוועי; ,ןוא
 -סינויצ רעד ןופ גנוריפנָא רעד יבגל עלענָאיציזָאּפָא-טלוב ַא ןעוועג
 -סינָאיזיװער רעד וצ טגיונעג ןעוועג ןוא עיצַאזינַאגרָא:טלעװ רעשיט
 .עיגָאלָאעדיא רעשיט

 צ+

 ןרָאא רעקיצרעפ יד ןופ בייהנָא ןזיב 1924 ןופ הפוקת רעד ןיא
 .ןטפירשטייצ עשידיי טרעדנוה וצ בורק ןענישרעד עירַאגלוב ןיא ןענעז
 ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא ןענישרעד טנעצָארּפ 85 ןענעז ייז ןופ
 -ָאנידַאל רעד ןופ גנַאגרעטנוא רעד ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס יו םעד ךָאנ)
 .תירבע ןיא 7 ןוא ָאנידַאל ןיא 7 ,(ןדיי עשירַאגלוב יד ןשיװצ ךַארּפש

 עלַא טשרעהַאב טָאה גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד יװ םעד דָאנ
 ,עלַאיצָאס ,ןלוש ,תוליהק -- עירַאגלוב ןיא סעיצוטיטסניא עשידיי

 ןשושרב לאפר

 ףיוא ןענעז --- ןטפַאשרעּפרעק עכעלטפַאשלעזעג ןוא עכעלטפַאשטריװ

 -יטנַא יד ןופ ךעלטשער עניילק זיולב ןבילבעג סַאג רעשידיי רעד

 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא בצמ רעד טָא .ןעגנוגעווַאב עשיטסינויצ

 .עירַאגלוב ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ עיצַאטנעירָא רעד ןיא

 ןענעז סָאװ ,ןטפירשטייצ עקידרקיע יד ןענָאמרעד זיולב ןליוו רימ
 דליב קיטכיר ַא ןבעג וצ ידכ ,עירַאגלוב ןיא ןענישרעד טייצ רענעי וצ
 :רעטקַארַאכ רעייז ןגעוו

 גנוטייצ עשיטסינויצ עקיגנעהּפַאמוא -- (דיי רעד) "ָאידושזד לע; צ
 -רושז רעשידרפס רעטסּוװַאב רעד ןעוװעג זיא רָאטקַאדער .ָאנידַאל ןיא
 ייקרעט ןיא ןענישרעד ןרָאי ךס ַא זיא גנוטייצ יד .הוקנלא בוד טסילַאנ
 8 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי םענופ הדירי רעד בילוצ רעבָא
 גנוטייצ יד ןגָארטוצרעבירַא ןעגנּוװצעג ןעװעג רע זיא דנַאל םענעי
 ליפ ןוא 1929--1925 ןרָאי יד ןיא ןענישרעד זיא יז ּוװ ,עירַאגלוב ןייק

 .עניטנעגרַא ןיא סערייא-סָאנעוב ןיא גנוטייצ ןיי:

 ןיא ,עירַאגלוב ןיא ריעצה רמושה ןופ ןַאגרָא -- "ריעצה רמושה; א
 1926 בלַאה ןופ ַאיפָאס ןיא ןעגנַאגעגסױרַא .תירבע ןוא שירַאגלוב
 ןעגנוטייצ ערעדנַא ןענישרעד עירַאגלוב ןיא ןענעז רעטעּפש .1928 זיב
 .ןעמענ ערעדנַא טַימ רעדָא ןעמָאנ ןבלעז ןרעטנוא ריעצה רמושה ןופ
 -ַאב רעשיטסינָאיזיוװער רעד ןופ ןַאגרָא --- (גנַאגפיוא) ?טעיװסַארק צ
 ןיא ןענישרעד .ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא עירַאגלוב ןיא גנוגעוו
 ךרוד ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא רע זיב --- 1940 זיב 1927 ןופ ַאיּכָאס
 .טכַאמ רעשירַאגלוב רעשיצַאניָארּפ רעד

 -לוב ןיא גנוגעווַאב-ןויצ-ילעוּפ רעד ןופ ןַאגרָא --- "ןויצ ילעוּפ; א
 ןיא ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא סױרַא זיא טפירשטייצ יד .עירַאג
 .ַאיפָאס ןיא ךָאנרעד ןוא עסָאר ןיא רעירפ ,1948--1920 ןרָאי יד
 ַאיפָאס ןיא סורַא .עירַאגלוב ןיא ץולחה םענופ ןַאגרָא -- ?תיזחב; א
 -טייצ ערעדנַא ןענישרעד ןענעז רעטעּפש .1932--1922 ןרָאי יד ןיא
 .גנוגעווַאב רעבלעז רעד ןופ ןטפירש

 -שדוח .עירַאגלוב ןיא ר"תיב ןופ ןַאגרָא --- "רָאדלעּפמורט ףסוי; צ
 יד ןיא ַאיפָאס ןיא ןענישרעד .ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא טפירש
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 עירַאגלוב ןיא עסערּפ עשידיי יד

 רעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה רָאי םענעי ןיא .1934--1932 ןרָאי
 .ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא טפירשנכָאוװיײװצ ַא יו ר"תיב לַאנרושז

 ןופ ןַאגרָא -- (ןָאפ עשיטסינויצ יד) ?עמַאנז ָאקסעשטיטסינָאיצ, א
 .ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא טפירשטייצ .ןטסינויצ ענײמעגלַא יד
 .1934--1933 ןרָאי יד ןיא ַאיפָאס ןיא ןענישרעד

 -שדוח-ייוצ -- (ענובירט עשידיי) -- !ַאנובירט ַאקסיערוועיק צ
 ינוי ןופ עסָאר ןיא ןענישרעד .ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא טפירש
 ןַאגרָא רעד ןעוועג זיא טפירשטייצ עקיזָאד יד .1929 גנילירפ זיב 6
 עשיטסינויצ עלַא ןופ עירַאגלוב ןיא עלעוטקעלעטניא עשידיי יד ןופ
 .ןעגנומערטש

 -לוב רעד ןיא טפירש-שדוח (סעיינ עשידיי) "יטסעוו יקסיערוועיי
 -ַאלפומָאק ַא יװ 1933 ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא .ךַארּפש רעשיראג
 .ןטסינומָאק עשידיי יד ןופ ןַאגרָא רעטרישז

 עטריקסַאמ ַא ךיוא -- (קנַאדעג רעשידיי רעד) "לסימ ַאקסערוועינ צ
 .םישדח ריפ זיולב ןענישרעד .גנוטייצ עשיטסינומָאק

 -ילדנעצ ןענישרעד עירַאגלוב ןיא ןענעז הפוקת רעבלעז רעד ןיא
 ,יבכמ ,ָא'ציוו :ןעגנוגעווַאב-טנגוי ענעדישרַאפ ןופ ןטפירשטייצ רעק
 רעשיטסינויצ רעד ןופ גנולקיװטנַא יד .ַא"א ןעניירַאפ .ּפָארּפ ,ץולחה
 -רעד םוצ טריפרעד ךיוא טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא גנוגעווַאב
 ערענעלק ןופ ןוא עשיאייטרַאּפ -- רעטעלבגולפ ענעדישרַאפ ןופ ןענייש
 .ןעניירַאפ-טנגוי עשיטסינויצ

 דא

 זיוונפוטש ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטייװצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 ,עירַאגלוב ןיא ןעגנוטייצ עשידיי טייהרעמ יד ןעניישרעד טרעהעגפיוא
 יד ןופ בייהנָא ןיא ןיוש .םישזער ןשיצַאנדָארּפ םענופ טַאטלוזער ןיא
 עכלעוו ,ןצעזעג ייר ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענעז ןרָאי רעקיצרעפ
 -נייא ךיוא ןענעז רעטעּפש .טיײקיטעט עשידיי יד טצענערנַאב ןבָאה

 -רַאפ זיא טייצ רענעי ןיא .ןצעזעג רעגרעבנערינ יד ןרָאװעג טריפעג
 סעיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ עשידיי יד ןופ טייקיטעט יד ןרָאװעג טרעוו
 סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא עלַאיצָאס עשידיי יד ןופ טעברַא יד ןוא
 -ָארּפ רעד ןופ לָארטנָאק רעברַאה ַא רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג זיא
 ןעגנַאגעגרעביא טכַאמ יד זיא 1944 טסברַאה ןיא .טכַאמ רעשיצַאנ
 סעיצוטיטסניא עשידיי יד רעביא טפַאשרעה יד ןוא ןטסינומָאק יד וצ
 .ןטסינומָאק עשידיי יד וצ ןעגנַאגעגרעביא קידהגרדהב זיא

 -סױרַא ןענעז הפוקת רענעי ןיא טייצ רעצרוק ַא ןופ ךשמ ןיא ,תמא
 -ינַאגרָא עשידיי ןופ ןעגנוטייצ עטרישזַאלפומָאק ןרָאװעג ןבעגעג
 -רעד ןייק ןבעגעג טשינ טָאה טכַאמ יד תמחמ ,ליסנעטס ןיא -- סעיצַאז
 -סיױרַא טנָאקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה 1948 טניז .ייז ןקורד וצ שינעביול
 רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאד רעבָא ,ךעלטעלב-ליסנעטס ןייק ךיוא ןבעג
 .םוטנדיי ןשירַאגלוב םענופ סודָאזקע

 -וועיק ;עירַאגלוב ןיא טפירשטייצ עשידיי ןייא זיולב זיא ןבילבעג
 רַאפ דנַאברַאפ ןופ גנוריפנָא-טּפיױה רעד ןופ ןַאגרָא) ?יטסעוו יקסיער
 רעשירַאגלוב רעד ןיא ןדיי יד ןופ טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק
 סע .טציא זיב טנישרעד טפירשטייצ עקיזָאד יד .(קילבופער-סקלָאפ
 עשידיי יד ןעײנַאב וצ ןוורּפ ןייק ןרָאװעג טכַאמעג טשינ רעמ ןענעז
 עשירַאגלוב יד ןופ הילע-ןסַאמ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע לייוו ,עסערּפ
 ןענעז ןבילבעג ןוא ןדיי טנזיוט 45 וצ בורק ןרָאפעגסױרַא ןענעז סע .ןדיי
 עשהכולמ ןופ ןבעל עכלעוו ,ןשטנעמ ערעטלע לייטנטסרעמ ,4000 זיולּב
 .עלעוטקעלעטניא עשיטסינומָאק עשידִיי -- זייוולייט ןוא ,סעיסנעּפ

 עסיוועג ַא טָאה ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא עסערּפ עשידיי יד
 ןענישרעד ןענעז 1973 זיב 1948 ןופ .לארשי ןיא טריטסיזקע ךַאנ טייצ

 ענייא ןוא ךַארּפש רעשירַאגלוב רעד ןיא ןטפירשטייצ 26 לארשי ןיא

 ןופ -- ןטפירשטייצ עוויטַאמרָאפניא ןעװעג ןענעז סָאד .שיערבעה ןיא
 ?עשירַאגלוב,, יד ןופ סעבַאגסיוא -- ןלַאנרושז-שדוח זיב ךעלטעלבגָאט

 -טייצ עקיזָאד יד ךיוא רעבָא .לארשי ןיא ןעײטרַאּפ יד ןופ סעיצקעס

 ךיז ןרענעלקרַאפ ןטימ ןעמַאזוצ ,זייוכעלסיב ךיז ןרידיווקיל ןטפירש
 .שירַאגלוב ןופ רענעײל לָאצ רעד ןופ
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 ןבואר המלש

 ןעוועג זיא דנַאלנכירג ןיא גנוטייצ עשידיי עטשרע יד
 .יקינַאלַאס ןיא המחנ הדוהי 'ר ןופ ןבעגעגסױרַא ,ײרַאניל לע,

 ,1875 ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנַא ,ײַאקַאּפע אל,
 טרימרַאפניא טָאה סָאװ ,גנוטייצ ַא ןעוועג ןיוש זיא

 .םינינע עשידיי ןוא ענײמעגלַא ןגעוו
 "רינעװַא לע, ןעניישרעד ןביוהעגנַא טַאה 1897 רַאי ןיא

 .ןיטנערַאלּפ דוד רעריפ ןשיטסינויצ םענופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 ,ַאנידַאל ןיא סױרַא ןענעז דנַאלנכירג ןיא ןטפירשטייצ עשידיי יד

 ןטפירשטייצ עלַא יד .תירבע ןוא שיזיוצנַארפ ,שיכירג
 ,המחלמ רעד תעב ןעמוקעגמוא ןענעז

 עבַאגסיוא עשידיי ןייא זיולב ןבילבעג זיא טציא
 .ךַארּפש רעשיכירג רעד ןיא

 סָאװ ,(ָאנידַאל) עשילָאינַאּפש יד טרפב ,יקינָאלַאס ןיא עסערּפ עשידיי יד
 עקיטכיוו ַא טליפעגסיוא טָאה ,תויתא-י"שר טימ טקורדעג ןרָאװעג זיא
 -קַא יד טימ ןעמַאזצ .ןדיי עשידרפס יד ןופ ןבעל םעניא עבַאגפיוא
 יד טָאה ,טלעװ רעצנַאג רעד ןופ ןוא דנַאלנכירג ןופ תועידי עלעוט
 ןוא ןבעל ןשידיי םענופ תועידי טכעלטנפערַאפ ךיוא עסערּפ עקיזָאד
 ךיוא ןענעז עסערּפ רעשינַאּפש רעד ןיא .םירמאמ עשירָאטסיה וליפא
 ךיוא ןוא עלעניגירָא ,ןעגנופַאש עשירַארעטיל טכעלטנפערַאפ ןרָאװעג
 .ןכַארּפש ערעדנַא ןופ עטצעזעגרעביא

 רעד זיב יקינָאלַאס ןיא ןענישרעד ןענעז ָאנידַאל ןיא ןעגנוטייצ יד
 רדסכ רענעייל לָאצ יד טָאה רעירפ ךיוא שטָאכ ,עיצַאּפוקָא רעשטייד
 יד ןיא גנודליב עשהכולמ יד ןריפנייא םעד בילוצ ,טרענעלקרַאפ ךיז
 זיא עטצעל יד ןיא -- ןלוש עטַאװירּפ יד ןיא ךיוא ןוא ןלוש-הליהק
 ןרענעלקרַאפ ןבילוצ ךיוא ןוא -- שיזיוצנַארפ ןעוועג ךַארּפש-ןרעל יד
 .רוד ןרעטלע ןופ ךיז

 ןופ גנולקיװטנַא רעד ןגעוו ןדער וצ יונעג ץַאלּפ רעד זיא ָאד טשינ
 תעב דרפס ילוג יד ןופ ךַארּפש יד ןעװעג זיא עכלעוו ,שילָאינַאּפש
 ָאד ףרַאד ןעמ .עירעּפמיא רעשינַאמָאטָא רעד ןיא ןעמוקעג ןענעז יז
 טדערעג זיא עכלעוו ,ךַארּפש עשינַאּפש יד זַא ,ןכיירטשרעטנוא רעבָא

 דנַאלנכירג ןיא עסערּפ עשידיי יד

 גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער

 ײרינטװַא לט,

 תורוד ןופ ךשמב זיא ,ןדיי ענעבירטרַאפ-עיציזיווקניא יד ןופ ןרָאװעג
 -סיוא יד וצ ךיז ןסַאּפוצ טזומעג ןוא ןעגנורעדנע ךס ַא ןעגנַאגעגכרוד
 -גיווו עיינ יד ןיא ןכַארּפש-ןרעל יד וצ ןוא הביבס רעד ןופ ןעלטימ-קורד
 וצ זייוולייט ןוא ךַארּפש רעשיזיוצנַארּפ רעד וצ סרעדנוזַאב ,רעטרע
 .רעשינעילַאטיא רעד

 ךיז טָאה דנַאלנכירג ןופ לַייט ַא ןרָאװעג זיִא יקינָאלַאס טניז רעבָא
 עקיכַארּפשדמערפ יד .גנויצרעד רעד ןופ עיצַאזינעלעה יד ןביוהעגנָא
 הדירי יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .ןרָאװעג רענעלק ץלַא ןענעז ןלוש
 .שיכירג ןעמונרַאפ טָאה טרָא ריא ןוא ךַארּפש רעשילָאינַאּפש רעד ןופ
 טָאה דיי עשיכירג טנזיוט קיצכעז ןטָארסױא סָאד ןוא ןברוח רעד
 רעשילָאינַאּפש רעד ןופ גנַאגרעטנוא ןופ סעצָארּפ םעד טלייאעגוצ
 רַאפ זיולב ךעלדנעטשרַאפ ךַארּפש עקיזָאד יד זיא טנייה ןוא ,ךַארּפש



 דנַאלנכירג ןי'א עסערפ עשידיײ יד

 רעטצעל רעד ךָאנ ענעריובעג יד .יקינָאלַאס ןיא הטילּפה תיראש יד
 .ןרעטלע ערעייז טימ ךַארּפש רעד ףיוא ןדער טשינ ןענָאק המחלמ-טלעוו
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 ןט16 ןיא ךָאנ יקינָאלַאס ןיא טריטסיזקע ןבָאה ןעיירעקורד עשידיי
 ערעייז טעברַא רקיע רעד רעבָא ,רעירפ ךָאנ רשפא ןוא ,טרעדנוהרָאי
 -ָאנידַאל טימ ךנת םעד ,םירודיס ,םירוזחמ ןקורד ןיא ןענַאטשַאב זיא
 -רעד סָאד .תוכלה ןוא הרות ישוריפ טימ םירפס עשינבר ,גנוצעזרעביא
 סָאד .טרעדנוהרָאי ןט19 ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןעגנוטייצ ןופ ןענייש
 ןבעג וצ רעדייא ,טפַאשלעזעג יד ןעיצרַעד וצ ווּורפ ַא ןעוועג רעכיג זיא
 .טלעוו רעד ףיוא ןוא דנַאל ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו תועידי םיא

 ןטפירשטייצ עקיטכיוו יד ןופ עכעלטע ןענעכערסיוא ָאד רימָאל
 .סרענעייל יד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו

 (ַאנידַאל) שילָאינַאּפש ןיא עסערּפ ענײמעגלַא

 זיא יקינָאלַאס ןיא עסערּפ רעשילָאינַאּפש רעד ןופ רענָאיּפ רעד
 יד טריגַאדער ןוא טעדנירגעג טָאה רע .(1899--1826) המחנ הדוהי 'ר
 -רעביא ןרָאװעג טקורדעג ןענעז גנוטייצ רעד ןיא ."רַאניל לע; גנוטייצ
 ןוא דנַאלסור ןיא ןענישרעד ןענעז עכלעװ ,ןעלקיטרַא ןופ ןעגנוצעז
 עוויטַאמרָאפניא ןַא טעדנירגעג טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד .ןליוּפ ןיא
 ןרָאװעג רטפנ) יזנכשא יולה הידעס רעקורד רעד ןעװעג זיא גנוטייצ
 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה "ַאקָאּפע ַאל, גנוטייצ ןייז .(ה"סרת תבט 'ח
 ןעועג זיא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער .1875 רעבמעווָאנ ןט1 םעד
 ַאל , .טסילַאנרושז ןוא רעביירש ַא ,יול לאומש ,רעדנירג םענופ ןוז רעד
 -טלעוו רעד ןגעװ -- םינימ עלַא ןופ תועידי טגנערבעג טָאה "ַאקָאּפע
 -טפַאשטריװ רעד ןגעוו ,ןבעל ןשידיי ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו ,קיטילָאּפ
 גנוטייצ יד .עירעּפמיא רעשינַאמָאטָא רעד ןיא גנולקיװטנַא רעכעל
 גנוריפנָא רעד ןגעק ןעלקיטרַא עשיטירק טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה
 ןוא גנודליב רַאפ גנוריסערעטניארַאפ יד טקעװעג ןוא הליהק רעד ןופ
 -לעזעג ןוא ןשימָאנָאקע םעד ןרעסעברַאפ וצ ןעלטימ יװ ,ןכַאפ ןענרעל
 לע, ןוא יקינָאלַאס ןיא "ַאקָאּפע ַאל, .ןדיי יד ןופ בצמ ןכעלטּפַאש
 ןבעגעגוצ ןוא ךַארּפש עשילָאינַאּפש יד טיײנַאב ןבָאה ַאטשוק ןיא יָאּפמעט
 ןענעז ?אקָאּפע ַאל; ןופ רעריפנָא יד .טייקנייש ןוא טײקשיטסַאלע ריא
 -רָאפער וצ טקידערּפעג ןבָאה ייז .םזינויצ ןופ רענגעק ןעוועג רעבָא
 .ןעגנוריפ ןוא רעגייטש ןזעיגילער םעד ןרידיווקיל ,עיגילער יד ןרימ
 טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,רענעיל טייהרעמ רעד ןגעק ןעוועג זיא סָאד
 רעד טלעטשעגנגעק טשינ ךיז ןבָאה ייז םגה ,עיצידַארט יד ןטלַאהפיוא
 .גנודליב רעשיעּפָאריײא רעניײמעגלַא

 ךשמב ןבָאה "ַאקָאּפע ַאל, ןיא זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ רעבָא זיא'ס
 טיײצ רעד טימ ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאנרושז ליפ טקילײטַאב ךיז ןרָאי
 -עג ןענעז ןוא הליהק רעשידיי רעד ןיא סנטסָאּפ עקידנריפ ןעמונרַאפ
 ןשיוװצ עטסקיטכיוו יד .גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ שארב ןענַאטש

 5 24 סלעט 13 280 כי

 רעקירָאטסיה רעד ,ישזענעס ןב (יכדרמ) שעטנעמ ,ןיטנערָאלפ דוד ;ייֵז
 .א"א המחנ ףסוי

 -נכָאװ יד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1897 רעבמעצעד ןט 16 םעד
 סלַא .ךאלמ השמ 'ר ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא "רינעװַא לע, טפירש
 רעטנַאקַאב רעד -- ןיטנערָאלפ דוד ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רָאטקַאדער
 .ןסערגנָאק עשיטסינויצ ךס ַא ףיוא טַאגעלעד ,רעריפ רעשיטסינויצ
 ,לאיזוע סחנּכ ןב ףסוי 'ר ךיוא ןעוועג זיא עיצקַאדער ןיא דילגטימ ַא
 רענ, םינָאדװעסּפ ןטימ ןעלקיטרא ענייז ןביירשרעטנוא טגעלפ סָאװ
 -רַאפ ,1920 רָאי ןיא לארשי ןייק ןעועג הלוע זיא לאיזוע ףסוי) ?ירבע
 ןופ ,רעכיב ייר ַא ןבירשעגנָא ,קיטסילַאנרושז טימ רעטייוו ךיז ןעמונ
 ןגעו ןעגנולייצרעד -- "ןבלה לדגמהק זיא עטסקיטכיוװ סָאד עכלעוו
 לאיזוע ףסוי .םיגהנמ ערעייז ןוא יקינָאלַאס ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל םעד
 .(1968 רָאי ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא
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 לייו ,ץעזעג ןרעסיוא ןעוװעג םזיניצ רעד זיא טייצ רענעי ןיא
 .עירעּפמיא רעשינַאמָאטױא רעד ןופ לייט ַא ןעוועג ךָאד זיא לארשי ץרא
 רעד ןגעוו טרימרָאפניא "רינעװַא לע, טָאה ףיורעַד טקוקעג טשינ
 טריפעג ןוא טיקיטעט סלצרעה ןגעוו ,םזינויצ םענופ גנולקיװטנַא
 ןענעז גנוטייצ רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא .עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסינויצ ַא
 אל, ןופ ןטסילַאנרושז יד טימ סעיסוקסיד עפרַאש ןרָאװעג טריפעג
 רעלַאנָאיצַאנ ןוא תירבע ןופ דומיל ,עיצידַארט רעשידיי ןגעוו "ַאקָאּפע
 -סױרַא לאיזוע ףסוי ןוא ןיטנערָאלּפ דוד ןבָאה 1909 רָאי ןיא .גנויצרעד
 טכעלטנפערַאפ טָאה סָאװ ,ַארַאלוּפָאּפ ַאטסיוװער, טפירשטייצ יד ןבעגעג
 .רעטקַארַאכ ןכעלטּפַאשנסיװ ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןופ ןעלקיטרַא
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 -ירש רעד טָאה עיצוטיטסנָאק עשיקרעט יד ןכעלטנפערַאפ ןכָאנ
 גנוטייצ עכעלגעט יד טעדנירגעג יטידרַא והילא טסילַאנרושז ןוא רעב
 טָאה יז ,ץנעדנעט רעלַאנָאיצַאנ ַא טימ גנוטייצ ַא -- ?דַאטרעביל אל;
 -רעד ןבױהעגנָא טָאה רעטעפש .ןעוװעג םימי ךיראמ טשינ רעבָא
 ןב שעטנעמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "לַאיסרַאּפמע לע; ןענייש
 יד טָאה ,קאקַארעֶל םענופ ןעגנויױשנָא עלַאנָאיצַאנ יד ץָארט .ישזענעס
 עקיסעמ ַא טיהעגּפָא ןוא עיצַאמרָאפניא טימ זיולב טנגונַאב ךיז גנוטייצ
 .גנוגעווַאב רעשיטסנויצ רעד ןוא עיגילער רעד יבגל טעטילַארטיײנ

 ירַאפ טָאה רעטילימ עשיכירג סָאד יװ םעד ךָאנ ,1912 רָאי ןיא
 טרָא ןפיוא "לַארעביל לע; גנוטייצ יד ןענישרעד זיא ,יקינָאלַאס ןעמונ
 גנוטייצ עקיזָאד יד ךיוא .'ַאקָאּפע ַאל; ןוא "לַאיסרַאּפמע לע, ןופ
 רעמיטנגייא יד .ישזענעס ןב שעטנעמ ךרוד ןרָאװעג טריטקַאדער זיא
 .יסופַאנ רַאזַאל ןוא ָאסרַאטַאמ טרעבלַא ןעוועג ןענעז גנוטייצ רעד ןופ
 יױלה הידעס ןופ רעדניק יד טקינייארַאפ ייז וצ ךיז ןבָאה רעטעּפש
 ."ַאקָאּפע אל, ןופ רעדנירג רעד ,יזנכשא

 ר אה 9 קעפ

 עב קבקפ/8חס8
 5 ג', לז 2 06

 םטריייב הדאכ יסיראפא

 -עג זיא ,ןקרעט-גנוי יד ןופ עיצולָאװער רעד תעב ,1908 רָאי ןיא
 ךָאנ ןעוועג זיא סָאד ."בולק-רעטעברַא; רעד טָאטש ןיא ןרָאװעג ןפַאש

 טָאה בולק רעקיזָאד רעד .ייקרעט ןיא עיצַארַאלקעד-טייהיירפ רע
 -רעטנוא ןטימ "רָאדַארָאבַאל לעד לַאנרושז לע; ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא
 ןיא ןענישרעד זיא גנוטייצ עקיזָאד יד ."גנוטייצ עשיטסילַאיצָאס, לּפעק
 רעסיוועג ַא ןיא .שירַאגלוב ןוא שיכירג ,שיקרעט ,ָאנידַאל :ןכַארּפש 4
 .שיכירג ןוא ָאנידַאל ןיא זיולב ןענישרעד גנוטייצ יד זיא םורַא טייצ
 ַאיַארַאנעב םהרבא ןעוועג זיא גנולייטּפָא-ָאנידַאל רעד ןופ רָאטקַאדער
 רענעריובעג ַא .טסילַאיצָאס ַא ,(ןברוח ןכָאנ לארשי ןייק ןעוועג הלוע)
 עיצולָאװער רעד רַאפ יקינָאלַאס ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה עירַאגלוב ןיא
 ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןשיוװצ ןעוועג זיא רע ןוא ןקרעט-גנוי יד ןופ
 .גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד

 "ןמ 216ת0112זה"

 עלדעפ עשיטס:ילַאיצָאס יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1910 רָאי ןיא
 גנוטַײצ יד ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1911 רַאונַאי ןיא ןוא עיצַאר
 ֹד 2 ןַאגרָא רעד ןעוועג זיא סָאװ ,"ַארידַארבָא זעדירַאדילָאס ַאל;
 ָאװעג טריטקַאדער זיא גנוטייצ עקיזָאד יד ךיוא .עיצַארעדעּפ
 ,קיטיירפ 0 ןענישרעד גנוטייצ יד זיא בײהנָא ןופ .ַאיָארַאנעב םהרבא
 רעד ןיא עטקילײטַאב עטסרעמ יד .קיטיירפ ןוא קיטסניד -- ךָאנרעד
 לארשי לכ) "סנַאילַא רעד ןופ ןעגנילגיוצרעד ןעוועג ןענעז גנוטייצ
 .(םירבח

 ןגעק ברק ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד
 -הליהק עשידיי יד ןגעק ןוא טכַאמ רעלַאּפיצינומ רעד ןופ גנוריפנָא רע

 ןקרעט-גנוי יד ןופ םזיטָאּפסעד םעד ןגעק טפמעקעג 7
 ,ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא גנוטייצ יד .דנַאל ןופ םילשומ עקידטלָאמעד יד
 -יירפ רַאפ דנַאטשפיוא ןשינַאבלַא ןטימ טריזיטַאּפמיס טָאה יז לייוו
 -רעד ןביוהעגנָא רעטייוו טָאה גנוטייצ יד .טייקידנעטשבלעז ןוא טייה
 ןוא ךָאװ ןיא לָאמ ייווצ בײהנָא םוצ ,?יטנַאװַא, ןעמָאנ ןרעטנוא ןענייש
 .גנוטיײצגָאט א יװ ןוא לָאמ יירד רעטעּפש

 ןגעק עינַאּפמַאק עפרַאש ַא טריפעג גנוטייצ יד טָאה 1915 רָאי ןיא
 -ָאלַאס ןַיא ןעוו .המחלמ-טלעוו רעד ןיא דנַאלנכירג ןופ ןטערטנײרַא םעז
 יד טָאה דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארּפ ןופ ןעײמרַא יד ןײרַא ןענעז יקינ
 רעבָא .:ַארַאס לַארענעג ןופ לעפַאב ןטיול ןַײגסױרַא טרעהעגפיוא גנוטייג
 -רעטניא רעד קנַאד ַא ןענישרעד רעדיוו יז זיא טייצ רעצרוק ַא ךָאנ
 ,ןזיוצנַארפ יד וצ ברוקמ א ןעוועג זיא רעכלעוו ,המחנ ףסוי ןופ ץנעוו
 -יזָאד רעד ןיא ."ןלוש-סנַאילַא; יד ןופ רעעזפיוא סלַא טמַא ןייז קנַאד ַא

 -ירָאטסיה רעד ,המחנ ףסוי ,ַא'וװצ ,טקילײטַאב ךיז טָאה גנוטייצ רעק
 עטכישעג עקידנעבליפ יד ןבירשעגנָא טָאה סָאװ ,הליהק רעד ןופ רעק
 -ןעגרעב רעגַאל םענופ ךיז ןרעקמוא ןייז ךָאנ .םוטנדיי ןשיכירג םענופ
 -וַקָא רעד ןגעוו ןבירשעגנָא ךָאנ רע טָאה ,ןברוח םעד ךָאנ ,ןעזלעב
 ירָאפ ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ -- םוטנדיי ןשיכירג ןופ םוקמוא ןוא עיצַאּפ
 ןעמָאנ םעד טגָארט ךוב עקיזָאד סָאד .וכלומ לאכימ ברה ,רעש

 ךרוד תירבע ףיוא טצעזעגרעביא ןרָאװעג זיא ךוב סָאד .
 גָאגַאדּפמ רעד טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה גנוטייצ רעד ןיא .םשו-די
 עד ןופ רָאטקעריד ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא רעכלעוו ,ןײטשּפע קחצי
 -ַאנ ןוא רעשידיי ןופ טיבעג ןפיוא ןָאטעג ךס ַא ,לוש-הליהק רעשידיי
 עשיטסילַאיצָאס ענַײז טַימ טנַאקַאב ןעװעג ןוא גנויצרעד רעלַאנָאיצ
 .ןעגנויושנָא

 רעשיטסינומָאק רעד וצ ןענַאטשעגוצ גנוטייצ יד זיא 1922 רָאי ןיא
 ןוא טסילַאנרושז רעד ןעמונעגרעביא טָאה עיצקַאדער יד ןוא ײטרַאּכ
 -יירבוצסיוא ןעגנולעג זיא סע ןעמעוו ,ַארוטנעװ קַאשז טסידנַאגַאּפָאּכ
 עגסיוא זיא רע .רעטעברַא עשידיי יד ןשיװצ סולפנייא םעד ןרעט

 יה קָאלב, ןופ רבח ַא יװ טנעמַאלרַאּפ ןשיכירג ןיא ןרָאװעג טלייוו

 :?רַאל

 ,ןעגנוטייצ עלַא יד ןשיוצ
 ."דַאדרעװ ַאל , גנוטייצ יד ןענָאמרעד ךיוא ןעמ

 ףרַאד יקינָאלַאס ןיא סױרַא ןענעז סָאװ

 -פג זיא רעדנירג רעד



 דנַאלנכירג ןיא עסערפ עשידיי יד

 -יינש ַא ךַאפ ןופ .(1880) ַאסירַאל ןיא רענעריובעג ַא ,יקַאש קחצי ןעוו
 .שטנעמ רעשימַאניד ןוא רעטעדליבעג א ןעוװעג ךיוא רע זיא -- רעד
 א ןפַאש וצ ןעגנולעג םיא זיא טײקיטעט ןוא וויטַאיציניא ןייז טימ
 ןריזינַאגרָא וצ ןוא סהכאלמ-לעב עשידיי ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּכ
 ןַא ןעוועג זיא יקַאש קחצי ."סעיצַארָאּפרָאק , ןופ עיצַארעדעפ ַא ןיא ייז
 ןייז קנַאד ַא .(עשהכולמיָארּפ) ײטרַאּפ-רַאלוּפָאּפ רעד ןופ רעגנעהנָא
 זיא דנַאלנכירג ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ םענײמעגלַא םעניא טײקוײטקַא
 םעניא טַאטוּפעד סלַא ןרעװ וצ טלייוװועגסיוא לָאמ ייווצ ןעגנולעג םיא
 סלַא -- לָאמ ןייא ןוא ,1927 ןיא ןוא 1920 ןיא ,טנעמַאלרַאּפ ןשיכירג
 טריאיציניא ךיוא רע טָאה םעד ץוח ַא .(1922) טַאנעס ןיא טַאטוּפעד
 -טימ-עיצקַאדער סנעמעוו ,"דַאדרעװ ַאל; גנוטייצ יד ןבעגסיורַא סָאד
 .לעשזנַא ףסוי ןוא יול םהרבא ,ןיטנערָאלפ דוד ןעוועג ןענעז סע רעדילג
 ייס ,ןבעל ןשידיי ןיא ייס וויטקַא רעייז ןעוועג זיא גנוטייצ עקיזָאד יד
 ןרָאטקַאדער עטצעל יד .הנידמ רעד ןופ קיטילָאּפ רענײמעגלַא רעד ןיא
 ,ןבואר המלש ןוא וכלומ טרעבלַא ןעוועג ןענעז גנוטייצ רעד ןופ

 -שדוח ןוא ןעגנוטײצנכָאװ ןענישרעד ךיוא ןענעז יקינָאלַאס ןיא
 ,עכלעזַא יז ןשיװצ .ןעמעלבָארּפ עשירעיצרעד טעמדיוועג ,ןטפירש
 גנויצַאב םוש ןָא ךוניח ןשידיי םעד זיולב ןכָארטשעגרעטנוא ןבָאה סָאװ
 .ץנעדנעט רעשיטסינויצ רענעפָא ןַא טימ -- ערעדנַא ןוא ,םזינויצ םוצ

 ַאל, טַאלבנכָאװ ַא ןבעגעגסױרַא טָאה "םיטניא זעד, בולק רעד
 ןעוועג רַאפרעד ןוא ,עיצַאזיקרוט וצ ןעוועג טגיינעג זיא סָאװ ,"ןָאיסַאנ
 זירָאמ .װדַא ןעוועג זיא "ןָאיסַאנ ַאל, ןופ רָאטקַאדער .םזינויצ ןגעק
 הבישי רעד ןיא גנויצרעד עזעיגילעד ַא ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו ,ןהכ
 רענגעק רעמערטסקע ןַא ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש ןוא "קחצי תיב;
 .םזינויצ ןופ

 ןעוועג םיכסמ ןבָאה בולק םעד ןופ רעדילגטימ עלַא טשינ רעבָא
 יז ןופ לייט ַא ןוא ,גנוטייצ רעד ןופ עיניל רעשיגָאלָאעדיא רעד טימ
 -סױרַא טָאה סָאװ ,"בולק ָאוװָאנ; םעד ןפַאשעג ןוא טלײטעגּפָא ךיז טָאה
 -עג טָאה עכלעװ ,"ַארעביל ַאנובירט, טפירשטייצ ענעגייא ןַא ןבעגעג
 זיא גנוטייצ רעד ןופ רָאטקַאדער .גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד טציטש
 -רַאּפ ןשיכירג ןיא טַאטוּפעד ןעוועג לָאמ עכעלטע) ןָאלַאטַאמ דוד ןעוועג
 ןוא ןיטנערָאלפ דוד טקילײטַאב ךיז ןבָאה גנוטייצ רעד ןיא (טנעמַאל
 ןעלקיטרַא טקורדעג ךיז ןבָאה גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןיא .לאיזוע ףסוי
 םיגיהנמ עקיטכיוו ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז עכלעוו ,ןעגנושרָאפ ןוא
 .א"א ,וַאדרָאנ סקַאמ יו ,גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ

 צ+

 ,טָאטש יד ןענערברַאפ ןכָאנ םישדח ייווצ ,1917 רעבָאטקָא ןט2 םעד
 עשילגנע ןוא עשיזיוצנַארפ סָאד ןענופעג ךָאנ ךיז טרָאד ןבָאה סע תעב
 ַאילע ןוא ישזענעס ןב שעטנעמ ,ןטסילַאנרושז ייוװצ ןבָאה ,רעטילימ
 ישזענעס ןב .?ָאלװעופ לע, גנוטייצ עכעלגעט יד טעדנירגעג ,יסיאיב

 הכה לא ר
 | סאטסילקש םול יד | '

 (לארשי תדוה ופ לע לאדשי םעק לארשי ץלא }
 קפייא - 4 י+ האק לאה ;רתיחפ יא - תערג יר יחד .ןייבאקנאגדיא הק יד יגאנדצ
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 סוטאדידנאק סורטסיאונ

 .:ןהטריינול יד הטסינויצ ןסידנוק9 לא

 טסינויצ רענעבעגעגרעביא ןַא ןעועג ,ןכַארּפש ןעצ םורַא טנעקעג טָאה
 ןעלקיטרַא עפרַאש טכעלטנפערַאפ טָאה רע .טייקכעלנעזרעּפ ַא ןוא
 טשינ טָאה רע .דנַאלסיױא ןופ ןוא ענעגייא יד ,לארשי יאנוש יד ןגעק
 רע ןעוו ,טייקרעכיז עשיזיפ ןייז ןוא בצמ ןלעירעטַאמ ןייז טעװענַאשעג
 טָאה סרעדנוזַאב .ןטימעסיטנַא יד ןגעק ןטערטסױרַא טפרַאדעג טָאה
 יד ןיא ןעגנורעסעבסיוא ןוא ןעגנורעדנע ןריפוצנייא טימַאב ךיז רע
 םעד ,דיי ןדעי ןופ טכער יד רַאפ טפמעקעג ,סעיצוטיטסניא-הליהק
 טַאטלוזער ןיא .ןרעוװ וצ טלייוװעג ןוא ןלייוו וצ ,ןכיײר םעד יוװ ןעמערָא
 דוד ןופ עיצקַארפ רעד ןשיװצ ןוא םיא ןשיװצ תועד יקוליח יד ןופ
 זיא ,ןרָאטקַאפ ערעדנַא ןוא "תירב ינב, ןופ רעציזרָאפ םעד ,ןָאלַאטַאמ
 ןוא גנוטייצ רעד ןופ עיצַאטנעירָא רעד ןיא גנורעדנע ןַא וצ ןעמוקעג
 .19232 רעמוז ןעניישרעד טרעהעגפיוא טָאה יז

 קַאזיא ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ,גנוטיײצגָאט ַא ,"ָאפמעט לע;
 ןוא םזינויצ םוצ טפַאשרענגעק ריא בילוצ .1925 רָאי ןיא ןיטנערָאלפ
 טַאהעג טשינ גנוטייצ יד טָאה ָאװינ ןשיטסילַאנרושז ןייז בילוצ ךיוא
 .רעטצענערגַאב ַא ןעוועג זיא שזַאריט ריא ןוא רענעייל ךס ןייק

 -ער ."ןָאיסקַא; גנוטייצ יד ןענישרעד זיא 1929 טסוגיוא ןט9 םעד
 טימ תועד יקוליח יד יװ םעד ךָאנ ,יסיאיב ַאיליא ןעוועג זיא רָאטקַאד
 ךיז ןייגוצרעדנַאנופ טריפרעד םיא ןבָאה ?ָאלוװעופ לע, ןיא ףתוש ןייז
 -ַאיצָאס ןעוועג ?ןָאיסקַא; זיא בייהנָא ןופ ןופ .ישזענעס ןב שעטנעמ טימ
 -עגנירַא ןענעז רעטעּפש .קָאלב-סקלָאפ ןופ ןַאגרָא רעד ןוא שיטסיל
 ,דנַאלנכירג ןיא ןטסינויצ עקידנריפנָא ייוצ גנוטייצ רעד ןיא ןטָארט
 -ַאב ךיז רעטעּפש טָאה רעכלעוו) ,לעשזנַא ףסוי ןוא ד"יה סעסנַארפ יליא
 -סינויצ-לַאנָאיצַאנ ַא גנוטייצ רעד ןבעגעגוצ ןוא ,(לארשי-ץרא ןיא טצעז
 ,דילגטימ-עיצקַאדער ַא ןבילבעג זיא 'סיאיב ַאיליא .רעטקַארַאכ ןשיט
 רעד ןופ עיניל רעד ףיוא העּפשה ןייק טַאהעג טשינ רעמ טָאה רע רעבָא
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 דנַאלנכירג ןיא ור-קיטנוז סגנַאװצ םעד ןפַאשּפָא ףיוא םוטנדיי-טלעוו םעד ןופ ץנעוורעטניא רעד ןגעוו "?לארשייַארּפ , גנוטייצ יד

 ןבואר המלש

 ןיא ָאוינ ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא "ןָאיסקַא; גנוטייצ יד .גנוטייצ
 םעניא רָאטקַאפ רעקיטכַיװ ַא ןעוװעג ןוא עיצַאמרָאפניא ןופ טיבעג
 .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי

 רעבירַא גָנוטַײצ רעד ןופ גנוטייל יד זיא 1940 טסוגױא ןט1 םעד
 -נָא עקניל טימ שטנעמ ַא ןעװעג זיא וכלומ םגה .וכלומ טרעבלַא וצ

 ןוא ןרָאװעג טרעדנעעג טשינ גנוטייצ רעד ןופ עיניל יד זיא ,ןעגנויוש
 טָאה 1940 רַאורבעפ ןיא .עשיטסינויצ-לַאנָאיצַאנ ַא ןבילבעג זיא יז
 ןשיוצ םכסה ַא ןופ טַאטלוװער ןיא ןײגסױרַא טרעהעגפיוא ?ןָאיסקַאי
 .?לַאיסערּפמיא לע; גנוטייצ רעד ןופ רעדנירג םעד ,יסיאיב ןוא וכלומ

 ַאסגערּפ ַאלק ןעמָאנ ןטימ גנוטייצ ַא ןענישרעד ךיוא זיא סע
 -ירג ןיא טַאטוּפעד ,ףולַא לאינד ןופ תולדתשה רעד ףיוא -- ?ַארעביל
 ,םזינויצ םוצ שירענגעק טשינ ,גנוטייצ עקיזָאד יד .טנעמַאלרַאּפ ןשיכ
 ,דנַאלנכירג ןיא ײטרַאּפ רעשיטסיכרַאנָאמ רעד וצ טגיונעג ןעוועג זיא
 -עג זיא עכלעוו ,ײטרַאּפ-סָאלעזינעװ רעד ןופ טייקנדירפוצמוא רעד וצ
 רעסיוועג ַא טימ ןדיי יד וצ ןגױצַאב ךיז ןוא עשינַאקילבוּפער ַא ןעוו
 -סיכרַאנָאמ יד ןוא גינעק םעד טציטשעג ןבָאה ייז לייו ,טפַאשטנייפ
 ןיא ןוא ,רָאי ןייא טריטסיזקע טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד .ײטרַאּפ עשיט
 ןרעטנוא *ןָאיסקַא טימ טקינייארַאפ ךיז יז טָאה 1925 רעבמעטּפעס
 יסיאיב ַאיליא טָאה רעבמעווָאנ ןט24 םעד ."ַאסנערּפ-ןָאיסקַא; ןעמָאנ
 זיא ןלַא רָאטקַאדער רעד ."ַארעשזעסעמ; גנוטייײצגָאט יד טעדנירגעג
 יד ידכ רעבָא ,קנַאדעג יי םענופ ןעוועג טייוו
 -לַאנָאיצַאנ ַא ןבעגעג ריא רע טָאה שזַאריט ןטוג ַא ןבָאה לָאז גנוטייצ
 .סעיינ עקידנכערּפשטנַא יד רַאפרעד ןבעגעג ןוא גנוטכיר רעשיטסינויצ
 -ָאלַאס ןריּפוקָא ןרַאפ ןעניישרעד טרעהעגפיוא טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד
 עוועג זיא ?ָארעשזַאסעמ, .(1941 לירּפַא ןט9) ןשטייד יד ךרוד יקינ
 סָאװ ,תויתוא-י"שר טימ שילָאינַאּפש ןשידיי ןיא גנוטייצ עטצעל יד
 ןרָאװעג זיא ךיז ןלעטשּפַא ריא טימ ,רעדנעל-חרזמ יד ןיא סױרַא זיא
 רָאטקַאדער רעד .ָאנידַאל ןיא עסערּפ עשידיי לטיּפַאק סָאד טקידנערַאפ
 יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא ,יסיאיב ַאיליא ,גנוטייצ רעד ןופ
 .ןשטייד

 ןעוועג ןענעז יז רעבָא ,ןעגנוטייצ ךָאנ סױרַא ןענעז יקינָאלַאס ןיא
 לע; ,"ןָאיסַאנ ַאל; ,,ָאפַארגעלעט לע; :ןוװרּפ ענעגנולעג טשינ זיולב
 ."ָאלוועופ לעד זָאב ַאל; ןוא "ַאירושז ַאנובירט ַאל;, ,"רעלוּפַאפ

 עסערּפ עשיטסינויצ יד

 עשיטסינויצ עלעיציפָא ןייק ןענישרעד טשינ זיא יקינָאלַאס ןיא
 רעטלוב ַא טימ ןטפירשטַיײצ ךס ַא ןעוועג ןענעז סע רעבָא ,גנוטַיײצגָאט
 -ָארכ ןיא ייז ןופ עכעלטע ןענָאמרעד ןלעװ רימ .ץנעדנעט רעשיטסינויצ
 יד ןעװעג זיא טפירשטייצ עשיטסינויצ עטשרע יד .רדס ןשיגָאלָאנ
 בא שדוח ןיא ןעניישרעד ןבױהעגנָא ,!ָאסנַארעּפסע ַאל; טפירשנכָאװ
 ,"ןויצ ינב, :ןענייארַאפ יד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול (1915) ד"ערת
 ןעוועג ןענעז רעדילגטימ-עיצקַאדער יד ."המידק; ןוא "יבכמ, ,"וַאדרָאנ;
 םהרבא ,ָאבלַא קחצי ,לאיזוע ףסוי : ןענייארַאפ עקיזָאד יד ןופ רעריפנָא יד
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 ישזענעס ןב שעטנעמ ,ןיטנערָאלפ דוד ,ד"יה יסיאיב והילא ,"יטַאנַאקער
 .1920 זיב ןענישרעד זיא גנוטייצ יד .ָאדרעפ ןרהא ןוא

 -סור ןיא עיצולָאװער רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,1917 רָאי ןיא
 קיטיײנ זיא סע זַא ,ןסָאלשַאב ןטסינויצ עגנוי עפורג ַא טָאה ,דנַאל
 רעמ טימ לָאז סָאװ ,טפירשטייצ עשימַאניד רעמ ַא ןבעגוצסיורַא
 רעד ןגעק -- רעדנוזַאב ןוא ןטסינויצ-יטנַא יד ןגעק ןפמעק גנוװש
 -נעב השמ רעריפ ריא ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק-שיטסילַאיצָאס
 ,ד"יה סיסנערפ .ַא :ןעװעג ןענעז ןטסינויצ עגנוי עקיזָאד יד .ַאיַארַא
 -עג) ובלַא קחצי ,ריגרַאג המלש ,לעשזנַא ףסוי ,ד"יה לעשזנַא קַאזיא
 .ױול םייח ןוא עשויב קַאשז ,ןיטנערָאלפ קחצי ,(לארשי ןיא ןברָאטש
 ,"ַאעדושזד ַאיסנַאסענער ַאל, טפירשטייצ יד טעדנירגעג ןבָאה יײז
 יד .שדוח ןיא לָאמ ייװצ ןענישרעד זיא עכלעוו ,ןכַארּפש ייווצ ןיא
 -עג ןוא עשיטסינויצ-ןײמעגלַא ןַא ןעוועג זיא גנוטייצ רעד ןופ עיניל
 -פיוא טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד .ןַאמצייו םייח ןופ קיטילָאּפ יד טציטש
 -סױרַא ןביוהעגנָא קירוצ רעבָא ,1921 רָאי ןיא ןעניישרעד טרעהעג
 .עיצַארעדעפ רעשיטסינויצ רעד ןופ ןַאגרָא ןַא יו 1926 רָאי ןיא ןייג

 ןיא ןענישרעד ןענעז עכלעוו ןטפירשטייצ עשיטסינויצ יד ןשיווצ
 רעד ןיא טַאלבנכָאװ סָאד ןענעכייצַאב לעיצעּפס ןעמ ףרַאד ,יקינָאלַאס
 טײצ תעסיוועג ַא ןענישרעד) "לארשי ָארּפ, ךַארּפש רעשיזיוצנַארפ
 -נירגעג זיא "לארשי ָארּפ , גנוטייצ יד .(ָאנידַאל ןיא ךיוא זייוולייט
 סנעמעוו ןיא ,ןטסילַאעדיא עשיטסינויצ עּפורג ַא ךרוד ןרָאװעג טעד
 טָאה טַאלבנכָאװ סָאד .יטַאנַאקער לאומש םהרבא ןענַאטשעג זיא'ס ץיּפש
 -ץרא ןייק ןעוועג הלוע זיא יטַאנַאקער ןעוו ,1924 רָאי ןזיב טריטסיזקע
 .לארשי

 ערעייז טימ וויטקַא ןעוועג ןענעז יטַאנַאקער םהרבא טימ ןעמַאזוצ

 רעד טַאלבנכָאװ ןשיטסיניצ םעד ןיא ןטייקיטעט עשיטסילַאנרושז
 םהרבא .ןהכ קהצי ןוא ָאלירַאמַא קחצי ,וכלמ .ר קחצי רעביירש
 ןעלקיטרַא ענייז ףיא ןבירשעגרעטנוא ךיז טָאה יטַאנַאקער לאומש
 רעכלעוו ,"הנופי ןב בלכ; ןעמָאנ ןטיױל ;"בלכ, םינָאדװעסּפ ןטימ
 רבדמ רעד ןיא ןדיי יד וצ טכַארבעג ןונ ןב עשיהי טימ ןעמַאזוצ טָאה
 .לארשי-ץרא ןגעוו הרושב יד

 רעשיערבעה ַא :ןעװעג ןענעז ןטפירשטייצ עשיטסינויצ ערעדנַא
 ָארּפ; וצ בָאגוצ ַא יװ ,"יחרזמ יריעצ, ךרוד ןבעגעגסיױרַא ,ןיטעלויב
 ןבעגעגסױרַא ,טנגוי-לצרעה רעד ןופ ןַאגרָא ,"ןָאיסַאנ ַאלק ;לארשי

 יטַאנַאקער לאומש םהרבא

 גנוטייצ רעד ןופ .דער
 ילארשי ַארּפ,

 -ער רעד רעטנוא ,"רודלפמורט תירב;---יחרזמ ינב , ןייארַאפ ןכרוד
 ןלַארגעטניא םענופ ןַאגרָא) "ינויצה לוקה, :ןבואר המלש ןופ עיצקַאד
 -ער רעד רעטנוא ךיוא ,ײײטרַאּפ רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ ,(םוטנדיי
 -סױרַא ,טפירש-שדוח ,"הדובעו הרות; :;ןבואר המלש ןופ עיצקַאד
 ,"הרונמה, ;דנַאלנכירג ןיא ,"יחרזמ יריעצ, דנַאברַאפ ןכרוד ןבעגעג
 רעד רעטנוא ,טנגוי רעשיטסינָאיזיװער רעד ןופ עבַאגסיױא ,ךוברָאי
 ,ןטפירשטייצ עטנכערעגסיוא יד ץוחַא .ד"יה ןהכ המלש ןופ עיצקַאדער
 -סױרַא ,?ָאעבַאקַאמ לע, :רעכיברָאי ייר ַא ןענישרעד ךָאנ ןענעז
 ןופ ,יָאידישזד לע; ;"יבכמ, דנַאברַאפ-קיטסַאנמיג ןכרוד ןבעגעג
 יריעצ,; ןופ ,"לארשי, ;דנַאלנכירג ןיא עיצַאזינַאגרָא-יחרזמ רעד
 .ערעדנַא ךָאנ ןוא "?יחרזמ

 עטסעב יד טקורדעג ןרָאװעג ןענעז רעכיברָאי עקיזָאד יד ןיא
 ,שיערבעה ןיא יײס .,רעטכיד ,רעביירש ,רעקירָאטסיה ןופ ןעגנופַאש
 -עפָארּפ יד :ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד יז ןשיװצ .שילָאינַאּפש ןיא ייס
 -בעה םעד :וכלומ לאכימ ;בקעי ןב ךורב :ָאברַאק ָאדַאקרַאמ ןרָאס
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 המלש רעטכיד ןוא רעקיַאזָארּפ םעד :ביבח לאפר רעטכיד ןשיער
 -ויצ ןופ ןעלקיטרַא ןוא ןעייסע ןופ ןעגנוצעזרעביא ךיוא ןוא ,ןבואר
 .םיגיהנמ עשיטסינ

 שיזיוצנַארפ ןיא עסערּפ עשידיי יד

 עשידיי יײר ַא ןענישרעד ןענעז המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ
 -ציא ןופ בייהנָא ןיא ךָאנ .ךַארּפש רעשיזיוצנָארפ רעד ןיא ןעגנוטייצ
 רעטנוא ?קינָאלַאס עד לַאנרושז על, ןענישרעד זיא טרעדנוהרָאי ןקיט
 -עדנע'ל, גנוטייצ יד סױרַא זיא 1919 ןיא .יול םעס ןופ עיצקַאדער רעד
 רַאזַאל ןוא ָאסערטעמ םהרבא ןופ גנוטייצ-טנוװָא עכעלגעט ַא ,?טנַאדנעּפ
 :גנוטייצ רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא ןענעז םורַא טייצ ַא ןיא ןוא ,יסופַאנ
 .רעטייל סלַא -- סַאטע ילא ןוא ,רָאטקַאדער -- ישזענעס ןב שעטנעמ
 זױלב טשינ העּפשה עסיורג ַא טַאהעג ןבָאה ןעלקיטרַא סישזענעס ןב
 -נעצ רעד ןופ ןזיירק יד ןיא ךיוא רָאנ ,רענעײל יד ןשיװצ
 ןוא רַאפעג רעשיצַאנ רעד ןגעק ןעגנונערָאװ ענייז .טכַאמ רעלַארט
 ןכָאנ זַא ןעוועג םרוג ןבָאה דנַאלשטייד-רעלטיה ףיוא ןפירגנָא ענייז
 זיא םיא .ןכוז ןביוהעגנָא םיא ןשטייד יד ןבָאה ,יקינָאלַאס ןשרעהַאב
 ,םיא טָאה ןעמ ןוא לגענ ערעיײז ןופ ןענורטנַא וצ ןעגנולעג טשינ
 .רעגַאלטױט ןיא טריפעגקעװַא ,ןדיי ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ

 רעמיטנגיא רעד .גנוטייצ-ןגרָאמירפ ַא -- ?סערגָארּפ על;
 -לעװ ,ָאנַאעדָאמ םעס -- רָאטקַאדער .ןהכ םהרבא .וודא ןעוועג זיא
 .דנַאלנכירג ןיא "רעטיור, ןופ טנעדנָאּפסערָאק ןעוועג ןרָאי זיא רעכ
 עצנַאג יד ןוא טַאלב-סלדנַאה ַא ןעוועג רקיעב זיא גנוטייצ עקיזָאד יד
 גנולעטש עלַארטײנ ַא ןטלַאהעגנייא יז טָאה ןעניישרעד ריא ןופ טייצ
 -נַא .ןעגנומערטש עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא ןוא ןטסינויצ יד ןשיוװצ
 רענייא ,סעסנַארפ ילא ןופ ?ָאבמַאלפ על; :ןעגנוטייצ עכעלגעט ערעד
 -ײיצ יד ,?עטנָאלָאװ ַאל, ;דנַאלנכירג ןיא רעריפ עשיטסינויצ יד ןופ
 -סילַאיצָאס רעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ,וכלומ טרעבלַא ןופ גנוט
 ןיא -- רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעטעּפש ןוא -- ײטרַאּפ רעשיט
 ןייז זיא ,רָאטקַאדער םענופ ןעגנויױשנָא יד ץָארט רעבָא .דנַאלנכירג
 טייקטזיורבעגפיוא רעד תעב .ןעגנוניימ עלַא רַאפ ןפָא ןעוועג גנוטייצ
 רעד ןיא ןענעז ,ןװָארַאזַאלרַא רעביא דרָאמ ןכָאנ ןטסינויצ יד ןשיווצ
 ,ןבואר המלש ןופ ןעלקיטרַא ייוצ טכעלטנפערַאפ ןרָאװעג גנוטייצ
 טימַאב רבחמ רעד עכלעוו ןיא ,דנַאלנכירג ןיא ר"הצ ןופ רעריפ ַא
 טולב סָאד ןסָאגרַאפ ןבָאה טנעה עשידיי טשינ זַא ,ןזיװַאב וצ ךיז
 .גהנמ ןשיטסינויצ ןטמירַאב םענופ

 -רעקורד ןכרוד ןבעגעגעגסױורַא -- "ןָאיסַאמרָאפניא'ל;
 יד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ןוא ָאסַארַאק טרעבלַא רעטעברַא
 עקיזָאד יד .וכלומ טרעבלַא ןוא ַארוטנעװ קַאשז ןטסילַאנרושז עקניל
 רעד וצ טכיוװעגנגעק ַא יװ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא .,גנוטייצ
 ."טנעדנעּפעדנע'ל, גנוטייצ

 -נַארּפ ןיא לַאנרושז-שדוח םעד ןענעכייצרַאפ רימ ןלעוװ ףוס םוצ
 טעדנירגעג זיא סָאװ ,טפירשטייצ עשיגָאלָאעדיא ןַא ,"ערטענָאק, שיזיוצ

 ןבואר המלש

 -ַאלַאס ןיא סקרַאמ ירנעה רעביירש םענופ ךוזַאב ןכָאנ ןרָאװעג
 -וצנייא ןוװּורּפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענעז טפירשטייצ רעד ןיא .יקינ
 עכעלשטנעמ-ןַײמעגלַא יד ןיא קנַאדעג ןשיטסיניצ םעד ןרעדילג
 תדוגאא ןעוועג זיא טפירש-שדוח רעד ןופ ןָארטַאּפ רעד .ןטרעװ
 ."םיירבעה םיריעצה

 עסערּפ-סקלָאפ יד

 ןבָאה עכלעוו ,רעטעלבנכָאװ ךס ַא ןענישרעד ןענעז יקינָאלַאס ןיא

 עקיזָאד יד .רענעיײל םעד ןלייוורַאפ וצ ליצ ַא רַאפ טלעטשעג ךיז
 קיסייב ןגעלפ ייז ןיא ,עשיריטַאס ןעוװעג רקיעב ןענעז ןטפירשטייצ
 רעװש זיא'ס .סעיצוטיטסניא ןוא ןענָאזרעּפ ענעדישרַאפ ןריקיטידק
 ןענעגונגַאב ךיז ןלעװ רימ .ןטפירשטייצ יד עלַא ןענעכערוצסיוא ָאד
 ןופ לײט .טײצ ערעגנעל ַא ןטלַאהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ענעי טימ זיולב
 -עלבנכָאװ עלַא יד טעמכ .עקניל ,עשיטסינויצ טשינ ןעוועג ןענעז ייז
 .ךַארּפש רעשילָאינַאּפש רעד ןיא ןענישרעד ןענעז רעט

 ,"גַאבריק לע; ןעװעג זיא ןטפירשטייצ יד טָא ןופ עטשרע יד
 יולה הידעס ןופ רענייא ,יול זיָאמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא
 ןָאטוב ןָאעל ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "רַאמַאש לע; ;ןיז סיזנכשא
 ץרּפ ָארדנַאסקעלַא ,ָאסַארַאק ףסוי ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ןיא
 ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,יָאלרַאש, :ןָאלַאטַאמ שעטנעמ ןוא
 לע; :ָאסרַאטַאמ קחצי ןופ ,ָארװעלק לע; :ץרפ ָארדנַאסקעלַא
 לע, :ָאסַארַאק ףסוי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"גַאבריק ָאוועונ
 רעד טימ ,ָאסַארַאק ןָאעל -- רעמיטנגייא ,גנוטייצ עקניל ַא ?ַארַאװ
 ךיוא ןוא םדק השמ רעקיריטַאס ןקיעפ רעיײז םעד ןופ גנוקילײטַאב
 :ערעדנַא ןוא ָאדַאטסבַא המלש ,ןבואר המלש ,ןָאלַאטַאמ שעטנעמ
 -רָאמ הדוהי רעמיטנגייא-יירעקורד ןכרוד ןבעגעגסיורַא ,?ַאטַאג ַאל;
 זיא רעכלעװ ,ןָאלַאטַאמ שעטנעמ וצ ןעגנַאגעגרעביא רעטעּפש .ךוד
 -ַאב ךיז ןבָאה גנוטייצ רעד ןיא ךיוא .רָאטקַאדער רעד ןעוועג ךיוא
 ,ףָאשזדנופ לע, :'ַארַאװ אל; ןופ רעביירש טייהרעמ יד טקילײט
 רעד רעטנוא ,?ַאטעפמָארט ַאל, :ןיטנערָאלּפ קחצי ןופ ןבעגעגסױרַא
 -עגסיורַא ,"ןָאיר לע; :ָאבלע םייח ןוא ןהכ קחצי ןופ עיצקַאדער
 ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ לַאשע זיִאמ רעטעברַא-קורד ןכרוד ןבעג
 ,ָאאַאר לע; :ןבואר המלש ןוא ,ןָאלַאטַאמ שעטנעמ ,ָאסַארַאק זיִאמ
 זיָאמ -- רָאטקַאדער ןוא ךודרַאמ הדוהי ןעוועג זיא רעמיטנגייא רעד
 .ופרָאק

 תירבע ןיא עסערּפ יד

 -ַאס ןיא ןענעז ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןיא רעטעלב ענלצנייא
 עכלעוו ,ןענייארַאפ עשיטסינויצ יד ךרוד רקיעב ןענישרעד יקינָאל
 ָאד ןלעװ רימ ."רתיב, ןוא ?יחרזמ, טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז
 ינב, ןייארַאפ םענופ ןבעגעגסױרַא "ןבה; :ייז ןופ עכעלטע ןקרעמּפָא
 -ה ץולחה; ןופ עבַאגסיױא ,"ירבעה, ;"רודלפמורט תירב--יחרזמ
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 ךַארּפש רעשיכירג רעד ןיא "סָאפַארגָאנָארכ סיטיליַארזיא ָא, גנוטייצ עשידיי

 ךס ַא ןיא ."יחרזמ יריעצ, ןוופ ןבעגעגסױרַא ,"רחשה? ;"יחרזמ
 ןיא ןעלקיטרַא ןוא רעדיל ןרעװ טקורדעג ןגעלפ ןלַאנרושז-שדוח
 לאפר ,ד"יה ביבח םהרבא :ןעװעג ןענעז םירבחמ יד ןשיװצ .תירבע
 .ד"יה בקעי-ןב ךורב ,ד"יה יעלקלַא םהרבא ,ד"יה ביבח

 ךַארּפש רעשיכירג רעד ןיא עסערּפ עשידיי יד

 יד .שיכירג טנעיילעג קיניוו רעייז ןבָאה ןדיי רעקינָאלַאס יד
 עטשרע ןעװעג דמערפ יײז זיא ךַארּפש עקיוָאד יד ןיא רקיעב

 סימייח השמ
 רָאטקַאדער ןוא רעדנירג

 "סַאפַארגַאנַארכ םיטילַארזיא א, ןופ

 ,טָאטש יד ןעמונרַאפ טָאה רעטילימ עשיכירג סָאד יו םעד ךָאנ ןרָאי
 ןופ ןענעז דנַאלנכירג ןטלַא ןופ טעטש יד ןיא רעבָא .1912 ןיא
 .ךַארּפש רעד טָא ןיא סעבַאגסיױא עשידיי ןענישרעד טייצ וצ טייצ
 לקיטרַא םענופ ןּפעש ןעמ ןָאק םעד ןגעװ עיצַאמרָאפניא קיניײװ רָאג
 רעד רַאפ ,טיצ עסיוװעג ַא זיא רעכלעװ ,סיסיאָאמ רשא 'ה ןופ
 -יטסינויצ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ
 רעד ןופ ןײטשטנַא ןכָאנ ןוא ,דנַאלנכירג ןיא עיצַאזינַאגרָא רעש
 רעשיטַאמָאלּפיד רעטשרע רעד יװ ןרָאװעג טמיטשַאב רע זיא הנידמ
 .ןעטַא ןיא לארשי תנידמ ןופ רעייטשרָאפ

 -ַאס ןיא גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעד ןגעוו לקיטרַא ןייז ןופ
 ןיא טקורדעג ,דנַאלנכירג ןיא םיבושי עשידיי ערעדנַא ןיא ןוא יקינָאל
 -נַאגרַאפ ףוס ךָאנ זַא ,ןסיוורעד ךיז ןעמ ןָאק ,יקינָאלַאס ןורכז רפס
 טפירש-שדוח ַא ןענישרעד דנַאלנכירג ןיא זיא טרעדנוהרָאי םענעג
 -טייצ רעקיזָאד רעד ןיא .?סָאפַארגָאנָארּכ סיטילַאריא ָאי נ"א
 טײרּפשרַאפ סימייח השמ רָאטקַאדער ןוא רעדנירג ריא טָאה טפירש

 סו יא
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 דנַאלנכירג-םורד ןופ ןדיי יד ןשיװצ לצרה באז ןימינב ןופ ןעעדיא יד
 .ו"זאא עקירעמַא ןוא ,םירצמ ןיא עקידנדער-שיכירג יד ןשיװצ ןוא
 ןבעגעגסױרַא טרָאד סימייח טָאה ןעטַא ןייק ןרָאפרעבירַא ןייז ךָאנ
 קיטיליַארסיא נ"א לַאנרושז-שדוח ןשיטסינויצ ןטנכייצעגסיוא ןַא
 .(1916--1912) ?סיסירוַאטיפַא

 גנוטייצ ַא ןבעגעגסיױרַא לאוקי בוטמוי .וודא טָאה ַאלַאקירט ןיא
 ןוא יקינָאלַאס ןייק קעװַא רע זיא רעטעּפש ."לארשי, נ"א שיכירג ןיא
 טָאה רע יװ םעד ךָאנ ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא טרָאד
 רעביא סנכערברַאפ עשיצַאנ יד ךובגָאט ַא ןיא ןענעכייצרַאפ וצ ןזיװַאב
 גנוטייצ ַא ךָאנ .עיצַאּפוקָא רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןדיי רעקינָאלַאס יד
 ,"ןָאיצ ָאענ; ןסייהעג טָאה ,ןעטַא ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,שיכירג ןיא
 גנוטייצ עקיזָאד יד .לאוקי בוטמוי ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ךיוא
 -ער, גנוטייצ רעשילָאינַאּפש רעד טימ טקינייארַאפ ךיז רעטעּפש טָאה
 .יקינָאלַאס ןיא ןענישרעד ןַאד זיא עכלעוו ,?ַאעדושזד ַאיסנַאסענ

 ַא ןבעגעגסױרַא טָאה ןעטַא ןיא עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד
 זיא גנוטייצ יד .?לעַארזיי וט ינָאפ, נ"א שיכירג ןיא לַאנרושז-שדוח
 .1927 זיב ןענישרעד

 יד ןעניישרעד ןביוהעגנָא דנַאלנכירג ןיא טָאה האוש רעד ךָאנ
 -יאָאמ רשא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"ַאעטסַא ַאקיערבע, גנוטייצ

 טרעהעגפיוא טָאה גנוטייצ עקיזָאד יד .סוניטנַאטסנָאק לאפר ןוא סיס
 -ץּפש רָאי עכעלטע .סוניטנַאטסנָאק לַאפר ןופ טיוט ןכָאנ ןעניישרעד
 יטילעַארזיא, נ"א שיכירג ןַיא גנוטייצ ערעדנַא ןַא ןענישרעד זיא רעט
 ,גנוטיײצ עשידיי עקיצנייא יד ןבילבעג זיא סָאד ןוא ,?סיסירוַאטיּפַא
 .דנַאלנכירג ןיא טנייה טניישרעד סָאװ

 דא

 ןבעג וצ ןעגנולעג טשינ זדנוא זיא טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא
 תורוקמ יד .דנַאלנכירג ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ דליב לופ ַא
 עטפָא יד בילוצ ייס ,עסיורג ןיק טשינ ןענעז עיצַאמרָאפניא ןופ
 -רעירפ יד ןיא יקינָאלַאס ןיא ןכָארבעגסיױא ןענעז עכלעוו ,תופירש
 יד רעכלעו תעב ,האוש רעד בילוצ -- רקיעב ןוא ,תורוד עקיד
 ןוא עכעלטפַאשלעזעג טרעטשעצ רעדָא טריקסיפנָאק ןבָאה סיצַאנ

 רימ ןבָאה לַאירעטַאמ ןטכַארבעג םעד ןיא .ןקעטָאילביב עטַאוװירּפ
 רעביירש ןוא רעשרָאפ םענופ ןעלקיטרַא יײר ַא טימ טצונַאב ךיז
 סעיצַאמרָאפניא יד טימ ןוא סיסיאָאמ רשא ,ל"ז וכלומ לאכימ
 םהרבא ,יטַאנַאקער םהרבא ה"ה יד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה רימ סָאװ
 .ןָאלַאטַאמ שעטנעמ ןוא יקַאש םהרבא .,ַאיָארַאנעב



 527 .ה ,טבַא
 129 קחצי ,ןבא
 186 ,179 לוריבג-ןבא
 592 היעמש ,ינבא
 595 ,518 ריאמ ר"ד ,רנבא
 656 המלש ,ָאדַאטסבַא
 545 ָאטַא ,סעלעבַא
 479 .ג ,ווַאמַארבַא
 581 ןרהא ,שטיוװַאמַארבַא
 456 רעב בד ,שטיוװַאמַארבַא
 264 שריה ,שטיוװָאמַארבַא
 218 .ז ,שטיוװָאמַארבַא
 521 .ר ,שטיוװוָאמַארבַא
 587 ףלָאדור ,שטיװָאמַארבַא
 409 ןושרג ,(ןורגַא) יקסנַארגַא
 468 קרַאמ ,רעלדַא
 166 לאומש ,רעלדַא
 528 ,522 .ש ,לעדור-רעלדַא
 588 .פ ,ַאקרעדַא
 176 .י ,ןָאסנורהא
 643 ערַאטיא ,עצַאבוא
 ,288 ,286-284 והיעשי ,רעגוא

 296 0--293, 
 608 .מ ,ךוברעווא
 588 סַאיזַא ,םַארוא
 451 דוד ,ךַארטסיױא
 70 ,65 .ב ,ךַאברעיוא
 169 לחר ,ךַאברעיוא
 487 ,622 .ש ,ןַאמלוא
 400 ,489 ,487 ,178 ק ,סינַאמלוא
 496 ןייטשלוא
 370 ,329 .א.מ ,דלעפרעגנוא
 647 םחנמ ,ןיקשיסוא
 389 .א ,יקסווַאנירוא
 443 יקצירוא
 485 ,483--49 .ז ,רעכַאמרוא
 163 ,156 ,151 יצירוַאמ השמ ,ךעשזָא
 306 ַאזילע ,ַאװַאקשעשזַא
 ,434 ,386 ,303 ,161 םעה דחא

7, 482 
 208 ,207 ,183 ,114 אבא ,ריאמיחא

 (.י ,יאמש-ןב)
 ןתנ ,םיובנריב : עז : והיתתמ ,רחא

 644 ףסוי ,יגנילַאטַא
 603 לובמוז ,סַאיטַא
 129 ריאמ .,סַאיטַא
 169 ןנח ,יטלַאיַא
 436 .א ,ןַאסלעדיא
 474 ,459 םהרבא ,(ןוליא) ןַאסלעדיא
 282 םהרבא ,יקצינַאוװיא
 440 ,436 .וא ,קסַאוװיא
 528 ַאניגער ,ןַאסקַאזיא
 218 ןַאבזיא
 שינייב) ףסוי ,יקציבזיא

 ,161 ,160 ,151 (שטיװעלַאכימ
3 165, 267, 268, 280 

 479 ווַאליַאמזיא
 577 .ד.י ,לעַארזיא
 554 ףלַאדור ,סילטיא
 487 .י ,ןיקטיא
 .מ ,ןַאמטסוי :עז -- עלעשטיא
 389 .י ,סעגייא
 78 אביקע 'ר ,רעגייא
 217 (ַאלומ) לאומש ,ןַאמלדייא
 343 (םייח) ךירנייה ,ןַאמזייא
 225 ינַאטנַא ,םיובנזייא
 320 שובַא ,רענזייא
 549 לוַאּפ ,רענזייא
 506 טרוק ,רענזייא
 479 .מ ,טַאטשנזיײא
 236 .ז ,גרעבנזייא
 264 (ןידוי) .א ,טַאטשנעזייא
 218 ךורב ,טַאטשנעזיײא
 459 רזעילא השמ ,טַאטשנעזיײא
 435 .ש ,טַאטשנעזייא
 325 ןָאעל ,ןייטשנעזייא
 451 .ס ,ןייטשנעזייא
 167 רעזַאל ,לכייא
 561 ,316 ןַאמכיײא
 167 .י ,(יקסוטרַא) םיובנעכייא
 167 לָארַאק ,רעלגייאנייא
 168 ןרהא ,ןיצלעגנייא
 ,119 ,65 ,52 ,51 ןרהא ,ןרָאהנײא

7, 258, 364 
 258 ,257 הכרב ,ןרָאהניײא
 610 ,604 ,260 ,166 דוד ,ןרָאהניײא

 ןענַאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 366 .א ,ןייטשנייא
 345 לארשי ,ןייטשנייא
 325 ,316 .י.ש ,רעבמיא
 353 .י ,קימיא
 ,52 ,51 (ןוני) השמ .,ןַאמלעדניא

9, 257 
 ,233 ,228 ,94 ,57 םהרבא ,רעלזניא

4, 325 
 588 רסיא
 228 ןָאסרעסיא
 ,238 ,66 ,65 (ךענעה) ךונח ,שיא

1, 242, 244, 256 
 560 רָאטקיװ ,יצוטשיא
 655 ,654 קחצי ,ָאבלא
 537 .א ,ןגובלא
 601 דוד ,הלבלא
 136 ט"יר ,יזגלא
 654 לאינד ,ףולַא
 616 סקילעפ ,שולַא
 600 הדוהי ,ןַאמטלַא
 622 ,620 .מ ,ןַאמטלַא
 588 השמ ,ןַאמטלַא
 546 רעטעפ ,גרעבנעטלַא
 130 יכדרמ -- םהרבא ,רעטלַא
 130 בייל-הירא ,רעטלַא
 403 ,163 ,161 ,151 רָאטקיװ ,רעטלַא
 129 ריאמ-קחצי ,רעטלַא
 סרעטלַא רָאטקיװ) לארשי ,רעטלא

 163 (רעטָאפ
 ןופ לקינייא רעד) לארשי ,רעטלא

 180 ("תמא-תפש,
 403 ןָאעל ,רעטלא
 131 ,130 לדנעמ-םחנמ ,רעטלַא
 1240 לאלצב-השמ ,רעטלַא
 386 .ס ,רעטלַא
 442 .י ,ןַאמרעטלַא
 603 םהרבא ,ץרטלַא
 602 קחצי ,(סיטלַא) ,ץרטלַא
 441 .מ ,רעלושטלַא
 599 שטילַא
 221 ךורב ,יקצילָא
 169 בייל ,יקצילַא
 216 השמ .יקצילָא
 276 חמצ ,יקצילָא

 389 עבשילא
 472 רתסא ,בישילא
 474 יכדרמ ,בישילא
 ,460 ,450 לאומש ,(ןַאמדירפ) בישילא

1 462, 405 
 .ח.א ,סּפעש יז .א ,ימלַא
 648 בד ,הוקנלא
 531 .א ,גרעבסלַא
 528 ַאטרַאמ ,ףרָאדנעלָא
 534 .פ ,ףרָאדנעלָא
 218 והילא ,קעלַא
 521 .ק ,רעדנַאסקעלַא
 233 רעדנַאסקעלַא ,ינָארדנַאסקעלַא
 םהרבא ,קַאז עז :ַאפלַא
 608 ,293 ,286 ןרהא ,ןירעּפלַא
 657 םהרבא ,יעלקלַא
 600 ,599 דוד ,יעלקלַא
 116 ,115 יקסנַאשלַא
 116 (חלג) יקסנַאשלָא
 45; קחצי ,(ןשלוא) יקסנַאשלָא
 268 והילא ,רעגנַאװשלָא
 532 .ע ,רעגנַאװשלָא
 655 קחצי ,ָאלירָאמַא
 485 דלַאָאר ,ןעסדנומַא
 216 לואש ,םַאדרעטסמַא
 201 םהרבא ,רעּפמַא
 589 יכדרמ ,יתמא
 628 .ק ,עססירדנַא
 655 קַאזיא ,לעשזנַא
 655 ,652 ףסוי ,לעשזנַא
 590 וקסענָאטנַא
 168 קחצי ,ץעלָאקָאטנַא
 קרַאמ ,םולברַאי עז -- ןיטוינַא
 ,281 ,212 ,112 ,87 .ש ,יקסנַא

7, 476 
 (בייֵל ,יקציװָאלָאװ) ירא ,ןוירוקנַא

179, 473, 474 
 535 .ל ,לעשנַא
 647 םהרבא .ַאסַא
 436 םוחנ ,שטווָאּפיסָא
 444 ,442 רתסא
 ,169 ,112 ,83 ,10 ףסוי ,ושָאטַאּפָא

8, 252, 365 
 205 ,204 ,1719 ץרפ ,יקסנישטָאּפָא

 ס (ת סו
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 488 .ד ,טפַא

 218 קחצי ,לעּפַא
 594 ףסוי ,םואבלעּפַא
 106 .מ.א ,םױבלעּפַא
 119 ,118 ,89 .מ.י ,םױבלעּפַא
 242 השמ ,םױבלעּפַא
 536 סנַאז ,םײהנעּפָא
 532 ,522 ,499 ץנַארפ ,רעמײהנעּפָא
 ("טָאררעיפ,) בקעי ,קַאלשנעּפַא

1, 223, 227, 229 
 433 .פ ,קַאלשנעּפַא
 533 ,522 דערפלַא ,לעּפּפָא
 468 (םירפא-ךב) אבא ,קישטמירפא
 440 .א ,תרפא
 320 דוד ,יתרפא
 538 .ב ,ןייטשפא
 328 ןוקָא
 242 גרעבנעסקָא
 492 ,485 ,481 ,479 ץרעה ,ןיצקַא
 159 ישזעי ,(ןײטשנרָא) רָא
 לרעב ,קרַאמ עז -- .ב ,שטיװָאנָארַא
 168 ףסוי ,שטיװָאנָארַא
 390 בקעי ,ןָאסנָארַא
 471 רעטלא ,רעקצָארַא
 321 השמ ,רעגניברַא
 652 והילא ,יטידרַא
 רוטרַא םיובלגיז עז -- ?רוטרַא,
 587 .ל.ש ,לאירַא
 462 ,200 ,173 ,171 ,124 ווָארָאזָאלרַא
 147 ,139 בייל הדוהי ,ןַאעלרָא
 82 ,81 דלָאנרַא
 383 יכדרמ ,(ןרוא) ןַײטשנערַא
 630 ןעיּפוה -- ןײטשנערָא
 343 ןיקרַא
 492 .ב ,יקסנַאשרָא
 354 ןָאעל ,שַא
 353 לדנעמ ,שַא
 354 השמ ,שַא
 353 םוחנ ,שַא
 ,112 ,98 ,71 ,49 ,19 ,10 םולש ,שַא

8, 248, 252, 256, 282, 435, 545, 
8, 604, 608 
 388 .ן.א ,ילוכשנ
 656 ,652 ,651 יולה הידעס ,יזנכשא

 519 ןרהא ,רש

 529 סוילוי ,בַאב
 179 .ס ,דַאבַאב
 226 שובייל ,יקציבַאב
 226 םוחנ ,יקציבַאב
 480 .מ ,עבַאב
 562 ,561 רומ ,ינַאדגָאב
 590 ,588 .ח.מ ,ידַאב
 415 ןָאפ ,גרעבנדַאב

 326 ,321 ,129 ןושרג ,רעדַאב
 554 ,553 ,546 לרַאק ,םואב
 382 ָאטטָא ,רעוַאב
 603 ָאגישז ,רעוַאב
 546 בקעי ,רעוַאב
 582 בקצי ,יקסנַאשַאטָאב
 168 דוד ,טסיטַאב
 354 ,353 לרעב ,ןַאשטָאב
 532 ,499 סנַאה ,ךַאב
 535 .ס ,ךַארַאכאב
 459 סיגרוי ,סיטיײשורטלַאב
 474 ןתנ ,לעלָאב
 289 ,288 ריאמ ,שַאמָאב
 529 ." ,רעגרעבמַאב
 521 .פ ,רעגרעבמַאב
 256 ,254 םוחנ ,עזמָאב
 527 .מ ,ןַאמדנַאב
 :עז -- עשטנָאב
 344 חנ ,סַאב
 333 המלש ,סַאב
 175 השמ ,קָאסַאב
 530 .מ.ק ,רעַאב
 531 .ד ,רעַאב
 565 ןימרַא ,רָאקָאב
 182 ףעזוי ,ןוקַאב
 399 הירא ,רַאב
 550 קעשטילוװוַאה לערַאק יקסווָארָאב
 ,218 ,217 ,216 ,214 .ב ,וָאכָארָאב

4, 586, 592, 610 

 521 .ו ָאלַאס ,ןַארַאב
 332 (ןוליא) ןויצ-ןב ,קינַארַאב
 579 סוילוי ,שַארַאב
 492 ירנַא ,סיברַאב
 218 חנ ,ורַאב
 424 ,38 שועימישזַאק ,לעטרַאב
 233 ישזעי ,ָאשײרָאב
 252 םחנמ ,ָאשיײרַאב
 119 טרעברָאנ ,יקצילרַאב
 364 ,195 בקעי ,ןײטשנרָאב
 117 ,89 ,83 קחצי ,ןײטשנרָאב
 185 יקסרַאב
 529 .+ ,שַאב
 ,179 ,83 קהצי ,רעגניז-סיװעשַאב

2, 608 
 ,499 ,289 ,316 ןיטרַאמ ,רעבוב

4, 528 

 334 םייח ,יקסנַאדוב
 182 יקסנישזדוב
 318 .י ,קדוב
 316 לאומש ,קדוב
 656 ןָאעל ,ןַאטוב
 351 לשרעה ,ןַאמגיוב
 332 .ב ,םיוב
 42 שטיװַאכַאלַאב ,קַאלוב
 322 לאכימ ,ןילוב
 286 קחצי םייח ,ןינוב

 םהרבא ,דלעפנעזָאר

 186 ,179 (ןַאמטוג) יקסוב
 215 ןתנ ,םיובסקוב
 336 (ריקי .ב) בקצי ,קַארוב
 332 .י ,דרוב
 380 .י ,ַאלרוב
 ,292 לקנַאי םייח ,יקסוװָאטסָאשזב

4, 295 
 635 ,654 ,653 ַאיליא ,יסיַאיב
 ,310 ,282 ,252 ,233 ,9 .ג.ה ,קילאיב

1, 330, 370, 380, 386, 387, 
4, 442, 458, 539, 588 

 366 קחצי ,רעביב
 360 סוקרַאמ ,רעביב
 88 ,83 המלש ,רעביב
 643 ַאדרואנ ,ַאדירַאדיב
 655 קַאשז ,עשזיב
 389 (ליגיבא) .א.מ ,ליגייב
 335 .ב ,ןילייב
 382 .מ ,ןָאסנילייב
 467 והילא ,סילייב
 ,83 ,16 ,15 ,74 ,35 לדנעמ ,סילייב

5, 126, 142, 252, 288, 394 

 280 המלש ,סילייב
 207 ,206 ,195 ,194 ,70 לבייל ,ןייב
 292 לשיפ ,ָאקמיב
 537 .מ ,רעדניב
 348 לאונמע ,רעדניב
 169 המלש ,רעדניב
 467 ,388 ,310 ןתנ ,יקצירטסיב
 317 לאומש בקעי ,קיב
 595 המלש ,לקיב
 326 ,325 ,323 יבצ קירנעה ,סלעקיב
 581 .ב ,םואבנריב
 533 .מ ,םואבנריב
 (רחא והיתתמ) ןתנ ,םיובנריב

622 ,147 ,141 ,140 ,8 
 622 ,145 המלש ,םיובנריב
 354 .זו ,ץלָאהנעריב
 325 ןבואר ,רעריב
 532 .ב ,וַאלב
 521 .ל .שזד ,וַאלב
 616 שיאלב
 581 (ר"ד) ךָאלב
 545 ,544 ףסוי ,ךָאלב
 462 בייל ףסוי ,ךָאלב
 463 ,642 (שזלעט ןופ) קחצי ,ךָאלב
 544 ("דנַאלדנעבַא סַאד,) קחצי ,ךָאלב
 620 .פ ,קנַאלב
 388 .ל.ש ,קנַאלב
 479 רעדנַאסקעלַא ,קָאלב
 532 .ב.מ ,קָאלב
 614 רעיּפ ,קָאלב
 492 ,4172 .זו ,ןײטשָאלב
 613 ןָאעל ,םולב
 568 הדוהי ,יולב
 149 השמ ,יולב

 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 476 .מ ,לַאטנעמולב
 524 טרוק ,דלעפנעמולב
 354 לשיפ ,ץנַארקנעמולב
 167 ןַאיצול ,טילב
 293 השמ ,טפיטשיילב
 321 .ש ,םהרבאדךב
 ,473 ,464 (ןעזָאר .א) .א ,רידא-ןב

7, 538 
 474 הנימ ,רזעילאדךב
 ,288 השמ ,(יקצַאבמעלג) רזעילא-ןב

4, 442, 4712, 476 
 552 לאירבג"ןב
 ,174 ,173 ,143 ,62 דוד ,ןוירוג-ןב

5, 187 

 382 .פ ,ירוד-ןב
 651 ,655 ךורב ,בקעי"ךב
 422 םהרבא ,קחצי"ןב
 468 לאינד ,(קיגוװַאכָארּפ) םוחנ"ןב
 ,651 (יכדרמ) שצטנעמ ,ישזענעס ןב

2, 653, 655, 656 

 412 רבצרב
 80 יבצרב
 620 (טרָאּפַאפַאר) קחצי ,יבצ-ןב
 אבא ,ריאמיחא :עז .י ,יאמשדןב
 419 רמת-ןב
 603 םהרבא ,ואנב
 389 ,382 ,187 .נ ,יראנב
 383 ,382 יכדרמ ,בוטנב
 ןתנ ,רומ-ןילעי עז ,ןימינב
 380 ,271 ,370 ,267 ,264 'ר ,ןימינב
 211 םחנמ ,ןיגעב
 211 הזילע ,ןיגעב
 134 ,133 ןַאפ ,רעלעזעב

 581 ר 1
 ,112 (לארטשי ,ועשַאילע) תובשחמ:לעב

3, 456, /45, 462, 416, 4177, 479 
 330 בוט םש לעב
 345 יבצ ,ָאקלעב
 522 .ק ,רעמעב
 652 םהרבא ,ַאיָארַאנעב
 655 השמ ,ַאיַארַאנעב
 592 סעלצגנעב
 621 לואש ,ןָאסנענעב

 551 ,425 ,297 שצנצע
 425 ,312 ,186 ,105 ,28 ףצזוי ,קעב
 532 ,524 516 ,502 ָאעל ,קעב
 419 םהרבא ,רעקעב

 529 .י ,רעקעב
 281 ףסוי ,רעקעב
 546 דרַאכיר ןַאמּפָאה -- רעב
 554 ,552 ָאגוז: ,ןַאמגרעב
 249 ,222 ץרצה ,רענגרעב
 196 ירנַא ,ןָאסגרעב
 225 סַאיטַאמ ,ןָאסגרעב



 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 ,446 ,109 ,83 דוד ,ןָאסלעגרעב
1, 406 

 590 בד ,רעגרעב
 179 ,175 ,173 לצרעה ,רעגרעב
 456 ףסוי ,רעגרעב
 310 גיוודול ,רעגרעב
 638 ,382 ףסוי הכימ ,יקסוועשטידרעב
 161 יטנערוװַאל ,ַאירעב
 533 ,531 .ז| ,קַאלרעב
 416 ,140 ריאמ ,ןילרעב
 147 ,319 םחורי עטנ ,רענילרעב
 533 ַארָאק ,רענילרעב
 622 ןַאמרעב
 426 ,393 ,309 בקעי ,ןַאמרעב
 167 עקשטעבייל ,ןַאמרעב
 533 .מ ,ןַאמרעב
 315 ,310 ,69 (םילעס) השמ ,ץלָאהנרעב
 399 םייהנרעב
 101 ןָאעל ,ןָאסנרעב
 320 .י ,דלעפנרעב
 527 .ס ,דלעפנרעב
 167 יכדרמ .וװ ,ןייטשנרעב
 636 ,632 ,631 ,630 ץרפ ,ןייטשנרעב
 474 ,467 יבצ ,ןייטשנרעב
 524 ,523 ,522 ,521 .ר ,ןייטשנרעב
 468 ןבואר ןייטשנרעב
 344 ,273 (לדוד) דוד ,יקסווָאזערעב
 299 ןועמש דלעפנרעב
 177 .ד.י ,שטיוװָאקרעב
 352 ןַאמּפיל ,שטיװַאקרעב
 ,101 םלעהליו באז ,רעמַאהלעקרעב

03--207, 210, 2311, 385 

 317 הרש ,רעמַאהלעקרעב
 442 ןיגַארב
 561 ,554 ,552 סקַאמ ,דָארב
 533 .ה ,ידָארב
 ,529 ,528 ,524 ,523 .ב ,ץינדָארב

3, 534 
 129 יבצ-קחצי ,יקצעדָארב
 148 דוד שריה ,רעדָארב
 294 ,253 ,228 ,83 השמ ,ןָאזרעדָארב
 129 לאכימ ,רעװַארב
 529 .ס ,ןוַארב
 188 ,179 סוילוי ,לַאטנװַארב
 261 ,260 השמ ךורב ,זַארב
 580 ןָאי ,ונַאיטַארב
 354 .א ,םָארב
 622 רתסא ,גרעבמָארב
 488 ,484 ,482 ,481 ,סמַארב
 532 .מ ,ןארב
 335 גרעבנָארב
 167 ןָאעל ,סעדנַארב
 316 .ד.מ ,רעטעטשדנַארב
 236 ,233 ,94 ןַאמָאר ,רעטעטשדנַארב
 582 ,581 (ן"שבמ) .מ ,ןַײטשנָארב
 167 בקעי ,סָארב

 382 .י ,יקסוװַאלסַארב
 456 קיזייא ,(ילארב) ינדורב
 381 יולוו לאומש ,טורב
 583 ,581 ףסוי ,רענישטורב
 345 םהרבא ,ַאדיורב
 307 .מ ,ַאדיױרב
 320 ,316 ןבואר רשא ,סעדיורב
 353 ,107 ,106 ,89 ,83 .מ.י ,ןיורב
 70 ילַאמ ,ןיורב
 13/ ,135 ,134 קחצי ,רעיורב
 529 .ס ,רעיורב
 261 .ל2 ;ףוהב
 646 ָאקרַאמ ,ךורב
 603 ימלק ,ךורב
 168 ףסוי ,גרעבמורב
 537 ,444 ,440 .ב ,סוקצורב
 459 סוילוי ,סוקצורב
 588 רעקורב
 621 גילע? ,ישורב
 69 עשיז ,דרַאבטיירב
 505 יאול ,סעדניירב
 370 ,369 ןבואר ,ןיניירב
 218 גילעז ,רעשיירב
 552 .ב ,לירב
 129 לאיחי ,לירב
 639 לאינד ,קירב
 338 ןרהא יקסניזערב
 382 .ח.י ,רענערב
 300 רשא ,שרב

 167 רוטרַא ,דיבַאג
 613 ןעטסישז ,דרַאדָאג
 51 ,49 ,42 ןרהא ,עזװַאג
 408 ,2389 ,383 ,175 הדוהי ,ףלעהטָאג
 330 ,320 רעב םהרבא ,רעבָאלטָאג
 354 םהרבא ,בילטָאג
 601 ,600 ָאקניה ,בילטָאג
 320 שריה ,בילטָאג
 ,68 ,67 ,62 ,60 ,40 עשוהי ,בילטָאג

3 85, 87, 88, 93, 99, 100, 102, 
3 105, 114, 121, 124, 125, 146, 
1 248, 287, 380 

 468 ,467 בקעי ,(תימע) בילטָאג
 331 .? ,בילטַאג
 552 קעשיטנַארפ ,בילטַאג
 105 ,104 ,89 ,86 ,83 .ש ,בילטַאג
 325 (םולש ,הידידי) םולש בילטָאג
 473 ףסוי ,ןײטשרַאפטָאג
 450 הנוי ,טנַאלַאג
 576 ,554 ,553 ָאגוה ,דלַאג
 584 שובייל ,דלָאג
 192 ,191 ,93 גרעבדלָאג
 ,57 ,30 ,29 ,17 םהרבא ,גרעבדלָאג

1 02, 03, 05, 07, 233, 234, 

608 ,8 
 167 רסיא ,גרעבדלָאג
 319 (עיצילַאג) .ב ,גרעבדלָאג
 445 ,440 (דַארגָארטעּפ) .ב ,גרעבדלָאג
 474 ,473 האל ,גרעבדלָאג
 528 .מ ,גרעבדלָאג
 65 (ָאשיירָאב) םחנמ ,גרעבדלָאג
 221 ,167 .! ,ךָארבדלָאג
 527 .י ,ןַאמדלָאג
 338 לדנעמ ,ןַאמדלָאג
 608 ,527 ,523 ,522 םוחנ ,ןַאמדלָאג
 531 .פ ,ןַאמדלָאג
 167 לואש ,ןַאמדלָאג
 580 שריה ,רענדלָאג
 448 עדלָאג
 581 ,492 ,319 םהרבא ,ןעדַאפדלָאג
 581 גנירדלָאג
 436 .לא ,ןײטשדלָאג
 (ןילרעב) 532 .י ,ןײטשדלָאג
 499 (.ּפָארּפ) סוילוי ,ןײטשדלָאג
 רעד) ןועמש ףסוי ,ןײטשדלָאג

 292 ,68 (טסימיסעפ רעקיטסול

 554 דלָאּפָאעל ,ןײטשדלָאג
 574 ,552 (עיכעשט) השמ ,ןײטשדלָאג
 532 ,521 (דנַאלשטייד) .מ ןײטשדלָאג
 595 (עינעמור) .מ ,ןײטשדלָאג
 531 .א ,טדימשדלָאג
 640 סקַאמ ,טדימשדלָאג
 457 לאומש ,טדימשדלַאג
 ,281 ,272 ,268 ,266 .י.א ,טימשדלַאג

282 

 534 .י ,טימשדלָאג
 249 ןָאשזד ,יטרָאװסלַאג
 5179 יאלָאקינ יטעסָאר ,וקסעלַאג
 332 .ב ,םַאג
 393 ,ווַאלסידַאלװ ,ַאקלומָאג
 424 דרַאשיר ,ץענישנָאג
 583 .מ ,רעטסַאג
 320 .א.ש ,רעברַאג
 345 ,341 לאומש ,רעברַאג
 655 המלש ,ריגרַאג
 385 השמ ,ןָאדרָאג
 360 .ל.ש ,ןָאדרָאג
 480 .י ,יקצינרָאג
 ,450 ,455 ,452 בייל ,לעקנופרַאג

0, 465 
 315 הקבר .,ןייפרָאג
 480 יבצ ,לעקניפרָאג
 443 ,416 ,382 ,344 םיסקַאמ ,יקרָאג
 590 לאומש ,שיבג
 118 .א ,ידג
 167 עשטיא ,יקסניידג
 600 הטב-ילתפנ ,הילדג
 111 קישזוג
 550 רַאקָאטָא ,טוג
 167 ףסוי ,דלָאגטוג

 167 (.ב ,שטיװָאקילעז) השמ ,ןַאמטוג
 222 םהרבא ,ןַאמרעטוג
 531 .י.א ,דלעפטוג
 478 .א ,קַאלוג
 225 קיוודול ,שטיװָאלּפמוג
 116 ףָאלטסוג
 333 ןייטשפוג
 357 המלש לאפר ,ץוג
 461 יכדרמ ,רוג
 592 ,384 ,382 ,324 .ד.א ,ןודרוג
 297 דוי ,ןודרוג
 480 ,479 .ז ,ןידרוג
 421 שטיוורוג
 236 .א ,אקרוג
 265 .א ,ןילטיג
 502 ,319 םהרבא ,רעגייג
 527 .ס ,סייג
 326 ריאמ ,רעייג
 620 סחהנפ ,רעמייהסעדליג
 167 (עקטַאב) לטָאמ ,יקסניליג
 167 שיווייפ המלש ,יקסניליג
 451 .ש ,סלעליג
 459 דוד ,גרובזניג
 446 ,442 ,426 .ש ,גרובזניג
 612 .ס ,יקסוועיניג
 325 ןויצ"ןב ,גרעבסניג
 600 .ד ,גרעבסניג
 386 .מ ,גרובצניג
 334 יכדרמ ,גרובצניג
 619 .י ,גיצניג
 620 ,619 לאירזע ,גיצניג
 567 םהרבא ,רעלצניג
 320 ג ,רעלצניג
 473 ,468 ירא ,ןַאמזַאלג
 169 ,82 ךורב ,ןַאמזַאלג
 466 ,462 ףסוי ,ןַאמזַאלג
 462 (רזע-לג) והילא ,רעזַאלג
 594 בייל ,ץנַאלג
 620 .יי ,סַאלג
 196 לאומש ,זולג
 601 ,600 באז ,קילג
 521 ןלעמַאה לקילג
 447 ,441 ,429 .מ ,ןָאסקילג
 195 ,82 ,69 םהרבא ,ןַאמסקילג
 442 .מ ,ןיסענג
 88 יכדרמ ,גיטריבעג
 596 ,424 ,313 ,149 ,45 ףעזָאי ,סלעבעג
 242 עינַאמ ,רעבעג
 315 ןַאמָאר ,םַאזכרָאהעג
 516 ,512 ,387 ,2385 עטעג
 605 םהרבא ,ךילשטעג
 242 לָאטַאנַא ,גרעבלעג
 601 ,600 .ל ,רעגניזלעג
 390 והילא ,ןַאמלעג

 169 ךורב ,ןַאמלעג

 169 לדנעמ-םחנמ ,גרעבנעלעג
061 
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 169 סקַאמ ,רעלעג
 473 ןועמש ,סנעג
 436 .י ,ןעסעג
 530 .ג ,ץעג
 212 ריאמ ,רעג
 313 ,212 ,45 ,21 גנירעג
 531 .ה ,ןָאסרעג
 .(מ ,שטיװָאשוװָאמ) .נ.א ,ץרעג

418-7, 479, 485, 488, 493 

 179 .ח ,ינפג
 624 לרַאש ,רעניבַארג
 ,48 ,37 ,230 װַאלסידַאלװ ,יקסבַארג

3, 55, 88, 115, 231, 295, 332, 
3, 306 

 37 ,28 װַאלסינַאטס ,יקסבַארג
 283 עדַארג
 349 השמ ,לעדַארג
 177 .א ,יקסנעזדָארג
 282 ,219 ,267 ,266 .י.א ,יקסנעזדָארג
 ,279 רזוע-םייח ,יקסנעזדָארג

0 281 
 608 קחצי ,יקסנעזדָארג
 40 ףסוי ,יקציװַארג
 451 ָאקימָארג
 96 ימַאס ,ןַאמענָארג
 600 ָאטָא ,סָארג
 554 דוד ,סָארג
 487 ןמלק .,סָארג
 559 דלָאּפָאעל ,גרעבסָארג
 622 ,610 ,608 רימידַאלװ ,ןַאמסָארג
 551 .ז ,ןַאמסָארג
 168 .י ,ןַאמסָארג
 ,408 ,404 ,83 ,74 ריאמ ,ןַאמסָארג

5, 465, 537, 005, 610, 622 
 51 השמ ,ןַאמסָארג
 521 .ר ,ןַאמסָארג
 288 ,ווַאלסינָארב ,רעסָארג
 331 ןמלז ,רעסָארג
 167 לואש ,רעטַאפסָארג
 ,113 ,102 ,86 ,83 םהרבא ,ןַאמּפַארג

466 
 320 .א.ס ,רעבורג
 602 רַאקסָא ,ףורג
 481 ,480 .ל ,קָאשבירג
 221 ,169 (עשטלימ) לאימחרי ,ןירג
 615 ,613 .נ ,ןירג
 546 רַאקסָא ,םואבנירג
 632 .ה ,םוַאבנירג
 197 ןויצ-ןב ,םיובנירג
 167 .ה ,םיובנירג
 ,39 ,38 ,37 ,36 ,17 קחצי ,םיובנירג

0 53 54, 56, 57, 58, 60, 62, 15, 
7 103, 113, 172, 193, 226, 232, 
8, 328, 347, 357, 258, 359, 364, 
9 2371, 378, 380, 381, 2387, 389, 
1, 430, 442, 586, 605, 608 

 ,453 ,187 ,179 (ןרוג) ןתנ ,טַאלבנירג
6, 4600, 461, 465, 472, 473 

 ,103 ,102 ,100 ,83 יבצ ירוא ,גרעבנירג
4, 105, 106, 114, 125, 208, 210, 
8, 249, 300, 311, 316, 323, 386, 
4, 498 

 294 עלעשטיא ,גרעבנירג
 465 ,461 ,460 ,453 םירפא ,גרעבנירג
 179 םייח ,גרעבנירג
 471 לאומש ,גרעבנירג
 598 בר ,דלַאװנירג
 325 הנוי ,סנירג
 ,528 ,522 ,502 סקַאמ ,דלַאװענירג

0, 532 

 618 ךירנייז) ,גייווצנירג
 473 דוד ,ןַאּפשנירג
 425 לשרעה ,ןַאּפשנירג
 532 .ה ,ץערג
 216 ןושרג ,ינושרעג

 335 רעקציװַארבָאד
 492 .י ,ןישורבָאד
 333 השמ ,ןישורבָאד
 422 ןַאיטװַאד
 233 ,230 ,67 ףסוי ,ןָאזדיװַאד
 615 והילא ,ןָאסדיװַאד
 522 .וװ ,טַאפיװַאד
 546 סופלָאד
 265 .י ,םַאד
 620 ןרהא ,במָאד
 620 עשוהי ,רעקוצ:במָאד
 38/ עטנַאד
 351 ףסוי ,קאלינַאד
 93 ,10 עלעשרעה ,שטיװעלעינַאד
 595 ,571 ללה ,גיצנַאד
 354 .א ,רעגיצנַאד
 491 ,69 השמ ,(ןור) ןָארקרעגיצנַאד
 624 .ס.י ,ַאזָאר ַאװליס:ַאד
 369 קירנעזו ,שטיװָארָאטקָאד
 559 .מ ,שובנרָאד
 620 .ז ,ףרָאד
 86 .י.ש ,ןַאיפרָאד
 28 יקסנישַאד
 528 .ז.י ,ץרַאבד
 552 (רָאטקיװ ,לשיפ) רודגיבא ,ןגד
 490 ,483 ,478 .מ ,ןיבוד
 481 יקסניבוד
 168 .ה ,יקסניבוד
 594 ,436 ,366 ,187 ,165 .ש ,ווָאנבוד

 16/ ַאיפָאס ,ךילרעווָאנבוד
 389 .א.ח ווָאקינבוד
 322 ,יקסוועליגוד
 320 ןַאּפעטסמ יברה ,דוד
 632 .צ.י ,סעדַאװד
 216 ,274 .מ ,יקצעשזרָאװד

 602 סוילוי ,ינחוד
 311 ,222 קחצי ,רעשטיוד
 179 .ב ,(ילאכימ) ינוװָאכוד
 532 וו ,דלַאװרעטסוד
 594 ַאזוק -- ַאגַאשזד
 525 .ר ,ָאנַאדרָאשזד
 417 יקסנישזרעשזד
 315 ,310 ףסוי ,טנַאמַאיד
 185 ווַאלסינַאטס ,ַאוביד
 322 יבצ ,קורדנעזיד
 568 ל"גס עשוהי ,שטייד
 139 השמ ,רעשטייד
 474 ,462 הניד ,ןַאיליד
 462 לאקזחי ,ןַאיליד
 618 ןַארגַאל ,ָאסנָאמיד
 448 ,446 ןועמש ,ןײטשנַאמיד
 491 ,481 ןמחנ ,ןייטשנעמיד
 581 ,287 ,286 ,49 ,10 בקעי ,ןָאזעניד
 532 ,499 סקַאמ ,ןַאמעניד
 490 ,488 הירא ,קישטנעסיד
 232 המלש ,ןַאמקיד
 79 ,10 ,19 ןַאמָאר ,יקסווָאמד
 603 השמ שזדַאח ,ןונד
 635 ,634 ריאמ ,דנָאה עד
 632 ,631 ,630 הימחנ ,עמיל עד
 169 .ב ,ןילבמעד
 632 ,629 .פ.ס ,זירפ עד
 54 ןעודָאב ,יינעטרוק עד
 595 בקע" ,רעמרעד
 446 רתסנ רעד
 474 השמ ,טילַאש עד
 184 רענבָארד
 324 .מ ,עלכַארד
 424 ,289 .א ,וָאנַאורד
 480 ,415 ,80 ,15 ,714 ,12 דוד ,קורד
 474 ,468 יול ,רורד
 466 המלש ,רורד
 282 ,217 לאומש ,רעיירד
 325 ,195 ,68 ,17 בייל ,סרוקיירד

 320 .וו ,שטיבַאה
 164 ןמלז ,סעדָאה
 164 ,160 ,151 קיווייל ,סעדָאה
 622 ריאמ ,יחרזאה
 325 דרַאנרעב ,רענזואה
 324 ,316 ןועדג ,רענזואה
 324 ,316 בד ,רענזואה
 616 לארשי ,טַאיַאה
 622 ,192 ןָאעל ,ןײטשכָאה
 521 .ע ,דלישכָאה
 322 .מ ,ָאקשעװָאלָאה
 564 קיוודול ,סַאלַאה
 168 לאומש ,טַאטשרעבלַאה
 175 יכדרמ ,רעטלַאה

 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 150 המלש ,רעטלַאה
 581 רעדנעלָאה

 530 ,523 ,522 .ל ,רעדנעלָאה
 171 ,138 ,22 ףעזוי ,רעלַאה
 436 ,281 ,221 ,179 קלַאפ ,ןירעּפלאה
 ,186 ,183 ,170 ,167 לאיחי ,ןרעּפלַאה

9, 304, 305, 307 
 462 ,456 לאפר ,(ןויצע) ,גרעבצלָאה
 451 ,188 .ש ,ןיקלַאה
 ,290 ,286 ,285 לאונמע ,יקסרובמַאה
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 358 ,עקטנַאה
 169 לימַאק ,גינָאה
 529 .ס ,ץנַאה
 222 םייח ,טפנַאה
 442 ,436 ,266 ,264 בקעי ,ןירעּפלַאה
 261 ,266 .פ ןירעּפלַאה
 419 בקעי ,ףָאה
 298 ילתפנ ,ףָאה
 78 .א ,ַאקטּפַאה
 489 בקעי ,ןַאמּפָאה
 492 ,451 ,446 דוד ,ןײטשפָאה
 519 ןָאשוד ,ןָאסמיסיּפָאה
 532 .א ,שידָארָאה
 259 ןַאמּפיל רזעילא ,ץיװָארָאה
 612 .ה .מ ,ץיװָארָאה
 179 ,169 ,83 ,10 ןועמש ,קישטנָארָאה
 526 גָאטרַאה ,ןָאסגָאטרַאה
 226 ירַאנילַאּפַא ,סַאלגטרַאה
 324 .מ ,רענוטרַאה
 566 יטרָאה

 550 ץירָאמ ,ןַאמטרַאה
 187 םהרבא ,דלעפצרַאה
 187 װוַאלסינָארב ,ןַאמרעבוה
 52 ףסוי-יכדרמ ,ןַאמרעבוה
 325 רעדנַאסקעלַא ,ןַאמזיוה
 551 ןַאי ,סוה
 318 ,364 .בא .ח ,ץיברוה
 148 ,140 ,139 היבוט ,ץיברוה
 618 (.ה.ד.מ) דוד-לאכימ ,ץיבורוה
 299 שיא י'ש ,ץיבורוה
 ,93 ,89 ,10 לדנעמ-םחנמ ץיוורוה

16 
 532 .ה ,ץיוורוה
 87 .מ ץיוורוה
 590 השמ ,ץיוורוה
 601 .ש ,קינרוה
 387 םייח ,זזה
 444 .ט ,ןַאמקילײה
 521 .ה.ר ,ןָאזנַאמיײה
 517 קיזייא ,ןַאמנייה
 387 ענייה
 522 .י ,ןַאמענײה
 630 בקעי ,ךילטנעריה
 542 דלָאנרא ,גרעבליה
 2320 לארשי ,רעמייהסעדליה



 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 ,136 ,129 לאירזע ,רעמייהסדליה
2, 529 

 520 .מ ,רעמייהסדליה
 167 לשרעז ,ברַאפלמיה
 312 רעלמיה
 351 (ןָאזלעדנַאמ .מ) השנמ ,ןיישלמיה
 16/ ענער ,ץרעה-רעטסיה
 516 ,553 ,544 סקַאמ ,לעקיה
 529 .פ ,שריה
 ,135 ,134 ,129 לאפר ןושמש ,שריה

6, 137, 502 
 282 ,259 ,252 ,87 ,83 ץרפ ,ןייבשריה
 ,523 ,515 ,510 דערפלַא ,גרעבשריה

524 
 354 .ז.ח ,גרעבשריה
 148 יבצ ,ןרָאהשריה
 ,88 ,87 ,83 ,17 לאומש ,ןרָאהשריה

1 113, 223, 227, 230 
 614 בר ,רעלשריה
 545 רַאקסָא ,דלעפשריה
 545 גיוודול ,דלעפשריה
 592 ילמרכה
 300 רודגיבא ,יריאמה
 554 "הדוהיב עדונה;
 ,189 ,187 ,178 ,170 בקעי ,ןַאמלעה

5, 478, 479, 480, 482, 483, 
4, 40 

 295 ,292 ,287 השמ ,ןַאמלעה
 534 .א ,רעלעה
 222 ,221 םניב ,רעלעה
 322 יבצ ,רעלעה
 530 .א.ל ,רעלדנעה
 605 ָאגישז ,רעלדנעה
 229 ַאדיא ,לעדנעה
 350 .מ ,לעדנעה
 521 .י ,רעגינעה
 ,93 ,89 ,8ג (לאונמע) ףסוי ,ןַאמטּפעה

5 1123, 121, 124, 355--159, 364, 
5, 368, 369, 310, 372, 315, 376, 
9 180, 381, /18, 431 

 79 ןַאמלעסקעה
 552 ,529 ָאגוה ,ןַאמרעה
 552 ,529 ָאעל ,ןַאמרעה
 605 םוחנ ,ןַאמרעה
 353 היעשי ,ןַאמרעה
 169 ףסוי ,טוהנרעה
 75 ץרעה
 165 ,158 .ש.י ,ץרעה
 551 .מ ,גָאצרעק;
 485 ,481 ,480 ,479 .ש ,ךַאבצרעה
 524 ,523 .א ,גרעבצרעה
 632 ,630 .".א גרעבצרעה
 ,319 ,305 ,297 ,18 באז"ןימינב ,לצרעה

5, 305, 400, 482, 542, 543, 564, 
5, 560, 038, 658 

 564 ַאנעי ,לצרעה

 167 ןַאמביל חסּפ ,שרעה
 338 .ש.א ,גרעבשרעה
 208 (יבצ) לשרעה
 167 המלש ,ןרָאהנעשרעק
 329 ,328 ,316 קירנעה סעלעשעה

 227 ,223 ,91 לואש ,ןַאמגַאװ
 322 .ש ,רעטסײמגַאװ
 622 רענגַאװ
 522 .א ,רענגַאװ
 308 יַאלָאקינ ,ןורבנעש -- סַאידַאװ
 550 רָאטקיװ ,קעזירהָאװ
 562 שָאמליװ ,ינָאשזַאװ
 229 ,227 םַאדַא ,קישזַאװ
 530 .ב .,ַאדיַאװ
 613 שזורָאשז .ַאדיַאװ
 ,38 ,25 װוַאלסינַאטס ,יקסווָאכעשטיָאװ

6 115, 394 

 442 יקסרַאדָאלָאװ
 4732 (ןוירוקנא ירא) בייל ,יקציװָאלָאװ
 528 ,499 ,135 ,134 ףסוי ,טומעגלָאװ
 168 ןימינב ,דלַאװ
 453 ,119 סַארַאמעדלַאװ
 553 ,552 לימע ,ןײטשדלַאװ
 9 רעטלָאװ
 86 ,83 .איי ,ןַאמלָאװ
 230 םירמ ,קעשטַארעש -- ןַאמלָאװ
 130 בייל הדוהי ,ןַאמרענלָאװ
 638 ָאגוה ,ןיטנעלָאװ
 496 ףלָאװ
 319 .מ ,ףלָאװ
 282 רעזייל ,ףלָאװ
 389 .ז.מ ,יקסווָאפלָאװ
 565 דוד ,ןָאספלָאװ
 94 .+ ,שטיװָאקלָאװ
 ,223 ,91 ,67 לאומש ,שטיװָאקלָאװ
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 632 .ס ,(ןונרַא) ןעגנורמַא ןַאװ
 630 ,629 דירפגיס ,ךַארפ ןַאװ
 628 .א ,דלעּפערק ןַאװ
 382 עדלעװרעדנַאװ
 .א ,עװַאק : עז -- .מ ,דליװנַאװ
 468 אביקע ,רעקצָארנָאװ
 167 םייזז ,רעסַאװ
 160 ריאמ ,רעסַאװ
 488 ,487 אבא ,ןַאמרעסַאװ
 167 דוד ,ןַאמרעסַאװ
 521 ,45 .י ,ןַאמרעסַאװ
 225 ףסוי ,גוצרעסַאװ
 571 רעדנַאסקעלַא ,םורטשרעסַאװ
 167 ןמלק ,רענּפַאװ
 620 סקַאװ
 338 בקעי ,סקַאװ
 488 דוד ,גיטפַאהרַאװ

 471 ַאבַא ,טרַאװ
 378 ,370 ,83 הדוהי ,קַאיװַאשרַאװ
 353 .א ,יקסװאשרַאװ
 167 םנוב ,יקסװַאשרַאװ
 370 ,360 ,70 ריקי ,יקסוװוַאשרַאװ
 610 ,608 ,604 רזוע ,יקסווַאשרַאװ
 181 ַאדנַאװ ,ַאקסװעלישַאוװ
 325 ,322 ,300 לשיפ ,ץישַאװ
 97 יקסניוװָאדוװ
 ,212 ,271 ,267 ,83 בקעי ,יקסדָאגיװ

6, 453 

 222 .טס ,יקסדָאגיװ
 602 ערמיא ,רַאדיװ
 338 יבצ ,רעדיוו
 478 .ר ,גרעבנזיוו
 312 ,119 יטנעצניוו ,סָאטיװ
 492 ַאמיס ,גרעבנעטיוו
 492 ,490 .ש ,גרעבנעטיוו
 325 לשיפ ,רעװָאקטיוװ
 466 ,101 גנַאגפלָאװ ןָאפ ,לעזייוו
 625 גרעבנעזייוו
 218 ,211 .א ,רעטייוו
 228 ,169 לאכימ ,טרעכייוו
 601 םירמ ,רעלייוו
 135 גרעבנייוו
 522 .ב ,גרעבנייוו
 387 ,380 ,364 .ז.צ ,גרעבנייוו
 96 ,95 לאומש ,גרעבנייוו
 579 יליוו ,רעגרעבנייוו
 138 ,135 ,124 ,129 בייל הוחנ ,טָאגנייװ
 390 .י ,ןעטרָאגנייװ
 325 ,323 ,317 לארשי ,זעלנייוו
 550 דרַאכיר ,רענייוו
 ,481 ,462 רעדנַאסקעלַא ,ןַאמרענייװ

288 

 228 לאכימ ,רעיצנייוו
 318 קחצי ,טָארניײװ
 476 ,282 ,272 ,269 סקַאמ ,ךיירנייוו
 444 ,442 .א ,ןייטשנייוו
 595 ,518 סַאילע ,ןייטשנייוו
 331 סייוװ
 620 םהרבא ,סייוו
 515 ,574 ,513 גילעז רשא ,סייוו
 352 יתבש ,סייוו
 137 הילדג ,דרַאבסייװ
 117 .ש ,טרַאבסיײיװ
 354 .י ,גרעבסייוו
 319 .ש.א ,ןַאמסייוו
 ,112 ,83 ,64 ריאמ עשטיא ,גרעבנסייוו

24 
 ,105 ,61 ,60 ,41 ,40 ,30 םייח ,ןַאמצייוו

3, 305, 347, 2366, 451, 505, 507, 
7, 488, 490, 493 

 334 וַאלסינָארב ,רענליוו
 470 ךורב ,ַארוגָאניװ
 436 .מ ,רעװַאניױו

 550 וװַאטסוג ,רעטניוו
 169 בקעי ,רעטניוו
 .481 ,480 ,479י ,478 לאימחרי ,קיניװ

7, 488, 402 
 530 ,522 ,510 דערפלא ,רעניוו
 521 .מ ,רעניוו
 300 ריאמ ,רעניוו
 532 .ל ,ץניוו
 338 םייח ,יקצָאסיוװ
 337 השמ ,יקצָאסיװ
 466 ,385 לאימחרי ,קינריוװ
 262 .א ,יקסבושריוו
 422 יקסנישיוו
 58 ,56 45 ווַאלצַאװ ,יקצילשיוו
 538 ,,531 .מ ,רעצינשיוו
 179 קעדַאלװ
 595 ,578 סוילוי ,רעבעוו
 319 בקעי ,רעבעוו
 611 .וװ ,עקרָאיוװעװ
 ףלָאװ ,רעקסּפיל :עז -- עלעוולעוו
 601 ריאמ ,(לבות) ,ןַאמטלעװ
 576 ,552 סקילעפ ,שטלעוו
 ,524 ,516 ,508 ,385 טרעבָאר ,שטלעוו

4, 545, 552 

 94 ַאקנַא ,רעשטלעוו
 421 ,419 ,415 ,65 .ז ,ווָארדנעװ
 656 ,652 קַאשז ,ַארוטנעװ
 556 שַאיָאל ,רענַאיצנעוװ
 588 ,586 .ב.ל ,רעלסקעוו
 218 שובַא ,רעברעוו
 600 לוַאּפ ,םייהטרעוו
 168 לרעב ,יקצינרעוו
 542 דנומגיז ,רענרעוו
 582 השמ ,ןייטשנרעוו

 338 יכדרמ ,יקסווָאדולבַאז
 338 חנ ,יקסווָאדולבַאז
 215 אנכש ,ןַאגַאז
 88 ,83 ,77 ,74 חנ ,יקסדָארָאגַאז
 231 שַאירַאכאז
 169 םייח ,שַאירַאכַאז
 222 שרעה ,ווָאטָאלָאז
 213 .מ ,גרעבצלַאז
 546 סקילעפ (ןעטלַאס) ןַאמצלַאז
 474 רעדנַאסקעלַא ,דניקלַאז
 524 רעטמַאז
 113 לימע ,ןײטשרעמָאז
 482 ,366 לארשי ,ליװגנַאז
 522 דלעפנענָאז
 449 יקסװַאלסַאז
 252 גיוודול ,ץַאז
 202 םוחנ ,יקציּפצַאז
 344 ,244 ,116 ,89 ,88 ,83 םהרבא ,קַאז
 190 םײהקַאז
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 285 ,93 ,89 ,10 .ש.א ,סקַאז
 82 .ש ,במָארַאז
 70 בקעי ,יקסנובז
 382 יקסרַאבז
 162 וָאטַאבוז
 389 יבצ ,רהוז
 441 .א ,ןַאמסוז
 467 ןנחוי ,שטיװָאּפוז
 320 ןרהא ,קינּפוז
 164 ןושרג ,טרעביז
 ("רוטרַא) יכדרמ לאומש ,םיובלגיז

17 
 322 ילתפנ ,לעגיז
 480 ,479 .ב ,וויז
 150 ,148 ,146 ,129 ללה ,ןַאמדייז
 524 .י ,עדייז
 66 ןַאמעדייז
 310 (ָאנעב) ןימינב ,ןעדייז
 228 לטיובנעדייז
 620 .נ.ב ,גרעבנעדייז
 214 םהרבא ,רונשדייז
 552 ברה ,רעכיז
 197 ,195 השמ ,גרובליז
 320 ,316 .ר.ד ,שוברעבליז
 582 והיעשי דוד ,שוברעבליז
 114 ,92 ,91 ,74 רזעילא ,גרעברעבליז
 83 קעלָאב ,גרעברעבליז
 127 ,117 ,89 ,38 ילתפנ ,גרעברעבליז
 127 אּפסכ -- גרעברעבליז
 167 השמ ,ברַאפרעבליז
 ,291 ,290 ,286 ןמלז ,גייווצרעבליז

3, 296 

 624 ,621 רודגיבא ,ןייטשרעבליז
 472 ,463 ןמלק ,ןַאמגניז
 600 ,599 דערפלַא ,רעגניז
 364 ,2361 ,356 ,195 ,65 םירפא ,רעגניז
 ,119 ,91 (זינגער) דרַאנרעב ,רעגניז

1, 185, 195, 230, 217, 315 
 ,228 ,161 ,137 ,119 ,112 .י.י ,רעגניז

608 

 552 קיוודול ,רעגניז
 176 .מ ,רעגניז
 546 לדנעמ ,רעגניז
 592 ָאלַאס ,רעגניז
 588 ימעס ,רעגניז
 588 ,585 ,582 ,518 .ל.א ,וסיז
 591 ,590 (.ט ןרהא) ריאמ ,תיז
 442 יקסלָאּפָאטַאלז
 608 ללה ,יקסלָאּפָאטָאלז
 122 ףסוי המלש ,ןיוועז
 601 .מ ,רעלטעז
 388 ,ןַאמגילעז
 521 .ד ,ןַאמגילעז
 179 (ירעי םייח) יקסנישלעז
 584 ָאנַאיצַארעס-רעצלעז
 322 .ד ,רעגילע

 590 שטיװָאקילע
 167 (השמ ןַאמטוג) .ב שטיוװָאקילעז
 179 (ירעי םייח) יקסנישלעז

 (.ה-י ,ןיבי) 202 .ר ,ימע
 179 םייח ,(ררוש) רעעז
 214 בקעי ,לבבורז
 ,58 ,32 רימידַאלוװ באז ,יקסניטָאבַאשז

1, 11, 83, 85, 87, 93, 97, 98, 
9 100, 102, 114, 124, 125, 172, 
3, 203, 232, 380, 385, 386, 387, 
8, 4360, 462, 465, 466, 482, 489, 
6, 6005, 607, 608, 610, 639, 644 

 208 ירע ,יקסניטָאבַאשז
 218 .א ,יקצולַאשז
 119 שירעּפַאשז
 188 (ףיקז) יקציװָאכושז
 622 הילדג ,יקציװָאכושז
 583 ַאנַא ,וקסערושז
 (לארשי יקסוװוָאקסָאמ) ןַאירַאמ ,דישז

202 
 252 ,112 ,82 םייח ,יקסווָאלטישז
 292 ,244 .ל.ה ,יקצינטישז
 256 לזייר ,יקסנילכישז
 272 יקסוװוָאגילעשז
 168 לקנַאי ,ווָאקינזעלעשז
 313 ,312 ןַאפעטס ,יקסמָארעשז

 594 .מ ,יקסמיאח
 651 םהרבא ,ביבה
 657 ,556 לאפר ,ביבח
 188 ןַאמבול -- ביבח
 389 ,177 הכרב ,סבח
 463 בייל ,שדח
 282 .א.ח ,ןזח
 49 הדוהי:םייח ,ןזח
 382 ,49 בקעי ,ןזח
 371 ס'זח
 316 ץרפ יבצ ,תויח
 592 דוד ,שטיװָאמייח
 268 הכלמ ,ןָאסמייח
 370 בקעי ,ץיניח

 339 ןימינב יקסנישטַאבַאט
 495 (ץרעפמָאנ ןָאמָאלַאס) סַאיבָאט
 595 ,518 ואט
 354 השמ ,שטיוועיזואט
 634 ,633 סוטסוי ,לַאט
 643 ָאירַאמ ,יגנַאלַאט
 603 ָאניטנעלַאט
 321 .ל.ה ,רעלַאט
 527 לוַאּפ ,רעלָאט

 530 .ע ,םואבנענַאט

 222 תור ,ורַאט
 497 דוד ,סַאטרַאט
 388 ,385 ,75 הירא ,רעװָאקַאטרַאט
 344 יבצ יקסווָאלרַאט
 ,56 ,38 ,37 ,31 ,28 ,26 עשוהי ןָאהט

1 , 301, 303, 304, 305, 312, 
1, 359, 364, 367, 369, 371, 372, 
0 638 

 467 הדוהי ,ןיבוט
 146 לאקזחי ,ביוט
 521 ,502 ןעגיוא ,רעלביוט
 320 .י ,ןימוט
 ,714 ,68 (רעלעקנוט רעד) ףסוי ,לעקנוט

3 104, 117, 167, 207, 244, 435 
 616 ןתנוהי ,שזרוט
 622 ,538 .ה.נ ,רענישטרוט
 521 ,494 בקעי ,ירוט
 354 .י ,רענרוט
 229 טנומגיז ווָאקרוט
 308 ,265 סַאנָאי ,וָאקרוט
 ,102 ,88 ,87 ,86 ,83 קרַאמ ,ווָאקרוט

119 

 222 עשטיא ,גרעבדורג--ווָאקרוט
 552 ילענ ,לעגנע--רעגרעביט
 621 ,620 םהרבא ,לעגיט
 86 רעגיט
 550 לעוװַאּפ ,דירגיט
 328 םהרבא ,ןיקטיט
 632 .א ,םואבלעטייט
 550 רָאטקיװ ,ץייט
 306 ,305 ,201 והילא ,שייט
 581 לארשי ,רעלעט
 616 לַאקסַאּפ ,סילַאמעט
 388 השמ ,ןיקמעט
 325 ,322 .י ,םואבנענעט
 620 עשוהי ,םיובנענעט
 169 .ש ,םיובנענעט
 286 ,285 םהרבא ,יזרא--םיובנענעט

 225 ,223 ,222 .א.מ ,טַאלבנענע
 620 רעלסעט
 168 לדנעמ ,ביוטלקרעט
 279 לעקרעט
 385 השמ ,הצט
 462 רנבא ירוא ,בוארט
 465 ,461 ,460 ,453 ןמלז בוארט
 462 דבכוי ,בוארט
 480 .י ,ןָארט
 604 ,417 ,311 ,222 ,66 יקצָארט
 624 ,623 ,620 דוד ,יקצָארט
 385 ףסוי ,רָאדלעּפמורט
 228 ,131 .ייי ,קנורט
 381 הדוהי--קחצי ,קנורט
 471 סופסורט
 441 .י ,סובירט
 83 ,67 ףסוי ,סקַאװירט
 282 .א.י ,שווירט

 532 ,532 סיװַאד ,שטירט
 333 לדנעמ ,ןַאמביירט
 440 .א ,ןיניירט
 288 ,287 רזעילא ,ןַאמטסיירט
 620 .ש ,יקסנַאשטשירט
 ,ןונגע עז :ףסוי לאומש ,סעקשטַאשט

 י*"ש

 550 ףעזַאי ,קעּפַאשט
 550 לצרַאק ,קעּפַאשט
 531 .+ ,ינרַאשט
 155 ךורב ,קעדַאלוװ--ינרַאשט
 370 ,364 ,263 ,70 ריאמ ,רענדושט
 312 ןירעשטישט
 631 ,357 ,356 לאיה? ,ווָאנעלשט
 236 ,126 ,88 קַאשטעשט
 528 .א ,רעצילעשט
 103 ןעלרעבמעשט
 354 הנשוש ,ַאקסוַאכָאטסנעשט
 79 יקסוװוַאכָאטסנעשט
 610 ,608 ,604 ,537 .א ,רעװָאקירעשט
 179 רָאטקיװ ,ווָאנרעשט
 338 ,196 רשא ,שטיוװָאנרעשט
 356 ףסוי ,שטיווָאנרעשט
 ,112 ,86 לאומש ,(גופס) שטיווָאנרעשט

5, 3560, 359, 370, 371, 379, 434, 
441 

 464 ,277 ףסוי ,ווָאכינרעשט
 ,364 ,252 לואש ,יקסווַאכינרעשט

6, 388, 434, 538 
 545 רַאקָאטָא ןינרעשט
 352 השמ ,יקסבישעשט

 493 ,490 ,485 ,480 ,479 ליַאכימ ,ַאי
 414 ,466 לארשי ,שטיוװַארַאבַאי

 יאַגאָדאַ  332
 ,226 ,11 ,35 שוינפגוצ ,ַאללעיגַאי

8, 289 
 619 (מ ,ןוסּפיל) יכדרמ ,יקסווַארוװַאי
 462 לאכימ ,ןַאסניכַאי
 595 ,511 ףסוי ,רַאב;מַאי
 127 .י ,יקסווַאנַאי
 354 .ש ,יקסווַאנַאי
 92 ,14 המלש ,יקסװוַאנַאי
 ,93 ,89 ,88 ,83 לאומש ,יקסווָאנַאי

86, 436 
 296 ,119 .י ,שטיװַָאסַאנַאי
 252 ארַאלק ,גנָאי
 480 סונַאי
 588 לעסרַאמ ,ָאקנַאי
 294 ,168 ףלַאװ םהרבא ,ינסַאי
 ,49 ,19--17 בקעי לאומש ,ןַאקצַאי

3, 64, 65, 67, 68, 69, 15, 84, 
2, /227, 235, 244, 435, 604, 607, 
8, 609 



 טי יש ליפ רו ישיר עי על ראו יומם .האיאסודו סד ערע ייבי

 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכזז

 536 .ע ,בַאקַאי
 533 .א ,יבָאקַאי
 ,552 ,507 ,398 רָאטקיװ ,ןָאסבָאקַאי

13 

 527 .י ,ןָאסבָאקַאי
 607 .י ,שטיװַאבוקַאי
 המלש השמ) .ש ,שטיװַאבוקַאי

 221 (ןיוועל
 ,218 ,176 (ןיטוינַא) קרַאמ ,םולברַאי

3, 605, 608, 610 
 564 ,ןיטרַאי
 441 ,440 ,166 ףסוי ,יקסנושַאי
 202 (טפשוהי) .ה.י ,ןיבי
 52 שאוהי
 566 יולה הדוהי
 385 השמ ,ןָאסלאוי

 יודיקאַ  472
 135 סועדוי
 266 (דוי) .א .א ,יקצעדוי
 211 דוד ,ןַאטוי
 335 .ד ,טכוי
 533 .מ ,ןַאמגנוי
 ,ןָאזשואי .ב) השמ ,ןַאמטסוי

 ,70 ,68 ,62 ,56 ,52 ,46 (עלעשטיא
1 74, 78, 80, 81, 83, 85, 80, 
3, 119, 140, 145, 146, 435 

 587 .ב ,ףיסוי
 216 ,177 .ש.א ,סירוי
 468 ַאנעילַאביש -- עטיַאקסנַאקרוי
 289 יקסנישטשוי
 124 שטיװעשַאװעי
 202 ,201 ,200 ןתנ ,רומ--ןילעל
 543 ףלָאדַא ,קענילעי
 7 ןַאי ,יקסנעלעי
 613 .ד ,ןיקיורפעי
 187 .י ,ןָאסבקעי
 ,304 ,360 ,84 ,65 .ל.א ,שטיװָאבוקעי

9, 380, 381, 390, 391, 435 
 620 (ריווצ ירנעה) .ה ,שטיוװָאבוקעי
 620 .ש ,שטיוװָאבוקעי
 620 יקסמילָאזָארעי
 480 הפי
 474 םהרבא ,הפי
 436 .ל ,הפי
 310 ,272 ,271 ,269 ,262 בייל ,הפי

 472 יכדרמ ,הפי
 531 .ס ,הפי
 89 ,84 ,83 הדוהי ,תפי
 104 הירא ,יקחצי
 218 .י ,יקחצי
 386 .י ,ביצי
 658 בוט-םוי ,לאוקי
 616 רַאעשז ,לארשי
 590 יבצ ,םותי

 621 .י.ב ,סטיבָאכ
 490 .א ,ווָאקַאדַאכ
 335 .ש ,ןַאזַאכ
 608 קחצי ,יקסמָאכ
 579 .ק ,ַאנַאכ
 106 ,89 ,83 .ז.א ,שטיװָאכָאנַאכ
 474 ,412 ,464 ,456 לאפר ,ןַאמסַאכ
 368 .ב ,יקצישזנַארָאכ
 508 ףסוי .א ,ןהכ
 656 םהרבא ,ןהכ
 17 ,83 דניקסיז רעדנַאסקעלא ,ןהכ
 472 דוד ,ןהכ
 552 סנַאה ,ןהכ
 350 שריה ,ןהכ
 528 ןעלעה ,ןהכ
 656 ,655 קחצי ,ןהכ
 388 ,387 ,364 ,249 בקעי ,ןהכ
 529 (דנַאלשטייד) .מ ,ןהכ
 595 (עינעמור) .מ ,ןהכ
 653 זירָאמ ,ןהכ
 458 ,457 ,456 ,453 (עטיל) השמ ,ןהכ
 277 עקמַאיס ,ןהכ
 353 ,292 ,285 (היבצ) יבצ ,ןהכ
 619 .ש ,ןהכ
 616 ףסוי ,היסַאנג--ןהכ
 616 ענער ,הירדה--ןהכ
 319 ,618 ףסוי ,קדצ ןהכ
 211 בר ,אנהכ
 581 .ב ,אנהכ
 581 ללה ,אנהכ
 463 ,456 ףסוי ,ןַאמנהכ
 603 הטיו ,ןויכ
 ,88 ,83 ,51 ןויצ ןב ,שטיוװַאניליכ

113 ,106 ,2 
 647 עשוהי ,בלכ
 148 היעשי ,קינװַאלכ
 ,יקסנישטשעל :עז -- .י ,רענרומכ

 ףסוי
 587 (.וודַא) ,ץכ
 526 טרעבלַא ,ץכ
 529 רזעילא ,ץכ
 ,379 ,318 ,317 ,370 ,266 ןויצ-ןב ,ץכ
4 438, 441, 443, 538 

 462 יכדרמ ,ץכ
 442 השמ ,ץכ
 354 ,353 .א ,יקסווָאלבַארכ
 617 םיקילא ,ילומרכ
 581 רַאזַאל ,ןבתכ
 168 הרש ,ןבתכ

 621 והילא ,בוַאל
 311 שריה ,טרַאּפרעטוַאל

 76 דרַאנרעב ,רעוַאל
 320 .ע ,רעפוַאל
 549 ענרוא ,ןירוַאל
 606 ,605 .א ,יקסווָאזָאל
 613 דרַאנרעב ,רַאזַאל
 462 םייח ,רַאזַאל
 615 קַאשז ,סורַאזַאל
 288 .מ ,ןָאסרַאזַאל
 446 .ש ,יקסניזָאל
 ,299 ,298 ,297 םחנמ ןועמש ,רעזַאל

200 
 474 ,466 ,201 דוד ,רעזַאל
 490 ,480 ,479 ,478 .מ ,ןַאסרעזַאל
 528 .ב ,ןײטשרעזַאל
 354 .ב ,שזַאנשזַאל
 643 ,642 עטנַאד ,סיטַאל
 387 ,370 ,364 ,358 לשיפ ,רעװָאכַאל
 554 ףסוי ,םַאל
 613 לוַאר -- ןַאמייר ,טרעבמַאל
 330 .ש ,טרעּפמַאל
 140 קחצי םהרבא ,ןײטשמַאל
 526 .ג ,עגנַאל
 146 לאקזחי ,ָאדנַאל
 ,412 ,408 ,407 ,404 בקעי ,וַאדנַאל

429 

 593 ,518 לאכימ ,וַאדנַאל
 320 .ל.מ ,וַאדנַאל
 309 לאפר ,וַאדנַאל
 187 ,רעוַאדנַאל
 533 ,521 גרַאעג ,רעוַאדנַאל
 480 קעשזד ,ןָאדנַאל
 610 .י ,ןָאדנָאל
 352 באז ,יצרא---יודנַאל
 535 .וװ ,רענדנָאל
 567 בייל הדוהי ,גרעבסדנַאל
 553 ,552 קענעדז ,סעדנַאל
 529 .זו ,עװעָאל
 148 דוד לאומש ,יסַאל
 342 ןיּפַאל
 492 ,490 ,480 ּפיליפ ,יקצַאל
 ,482 ,415 .וװ ,ידלָאטרעב--יקצַאל

3, 484 

 607 .י ,סקַאל
 322 ,113 לרעב ,רעקָאל
 280 לאומש ,ןַאמרעקַאל
 219 ןיֹרַאל
 590 ,324 סחנפ ,(רעקינַאיבול) ןובל
 592 איבל
 390 .א ,יקצישַאבול
 531 .ג ,יקסניבול
 411 יקסנעיבול
 588 .וװ ,ָאדול
 24 יקסוװוַאלסָאטול
 653 םהרבא ,יול
 603 רזעילא ,יול

 603 ,600 (הלד) דוד ,יול
 530 .ה ,יול
 655 םייח ,יול
 389 ףסוי ,יול
 112 רעוועשטידרעב קחצי יול
 613 לארשי ,יול
 656 זיַאמ ,יול
 603 ץירָאמ ,יול
 603 לאכימ ,יול
 535 .ס ,יול
 656 םעס ,יול
 600 המלש ,יול
 651 לאומש ,,יול
 620 .י ,רעפיול
 281 לקייח ,יקסנול
 270 ,267 השמ ,יקסווענול
 354 םייח ,רעגיטסול
 387 .מ ,קינרעטסול
 300 .י ,ןַאבפול
 800 ,552 ַאדרעג ,ווָארָאזַאלרַא--טפול
 366 ישזדיאול ,יטַאצול
 238 יבצ ,יקסוװעשטַאקול
 399 סקול
 354 ןרהא ,גרובנעסקול
 148 םייח השמ ,אירול
 383 יבצ ,אירול
 382 (רזעילא הנביל) .א ,ןייטשנביל
 613 סירָאמ ,רעביל
 148 ללה ,ןַאמרעביל
 119 ןַאמרעה ,ןַאמרעביל
 619 .ד.מ ,ןַאמרעביל
 622 ,620 .ק ,ןַאמרעביל
 521 .ה ,ץישעביל
 352 עלהשמ ,דניירפביל
 444 .א ,יאטיל
 167 .א ,קַאװטיל
 447 ,110 ,109 השמ ,ווָאקַאװטיל
 209 םיסקַאמ ,ווָאניױװטיל
 619 ,618 .י ,יקסוועשטיטיל
 221 (דויז רעטכיר) .ד ,ןיבייל
 217 (רעדנַאסקעלַא) לאינד ,לבייל
 385 ,179 ,169 .ה ,קיווייל
 574 ,513 עלעכעמ ,רעזייל
 (רַאזַאל ,רָאדיזיא) .י.א ,שטיװָארעזייל

8, 453, 456, 458, 476 

 458 ןועמש טרעבלַא ,שטיװָארעזיײל
 474 רתסא ,שטיװָארעזיײל
 458 האל ,שטיוװַארעזיײל
 68 השמ ,שטיװָארעזיײל
 571 ןַאטלַאז ,רענטייל
 83 .י ,רענוּפײל
 474 .ח ,שטיוװָאקיײל
 599 רעדנַאסקעלַא ,טכיל
 222 דוד ,טכיל
 553 ,552 (רואנ ירוא) סנַאה ,ץיווטכיל

65 



66 

 167 ןמלז ,ןייטשנעטכיל
 167 קחצי ,ןייטשנעטכיל
 167 לארשי ,ןייטשנעטכיל
 531 ,528 .ע ,ןייטשנעטכיל
 320 םולבנעיליל
 632 ןַאמדניל
 581 ,492 ,320 ,319 .י.י ,יקצעניל
 338 הדוהי ,סיל
 3328 עירופ ,סיל
 222 ןמלק ,סיל
 422 ,דַאּפָאטסיל
 167 היעשי ,יקסווַאּפיל
 382 יקצעוװַאּפיל
 354 .א ,ןַאמּפיל
 --אכפא) רזעילא ,לרעּפ--ןַאמּפיל

 148 (קינהרבתסמ
 595 השמ ,קיטסּפיל
 403 יקסּפיל
 320 ףלָאװ ,יקסּפיל
 ,142 ,140 ,139 ףלָאװ ,רעקסּפיל

4, 146 

 474 ,473 בד ,ץעּפיל
 403 יקצעּפיל
 387 ,380 קחצי ,ןיקּפיל
 281 בר ,ץישפיל
 620 ,619 ,618 (עיגלעב) ,י ץישפיל
 628 ,621 (דנַאלַאה) .י ,ץישפיל
 167 עקשַאי ,ץישפיל
 167 (קַאסָאב) ףסוי ,ץישפיל
 129 בקעי ,ץישפיל
 321 טַארסנבעל
 552 ּפיליפ ,טרַאהנעבעל
 550 ָארַאודע ,רערעדעל
 166 ףלָאװ ,ןַאמהעל
 528 .מ ,ןַאמהעל
 137 ,135 ,134 ,129 ריאמ ,ןַאמהעל
 528 .ס ,ןַאמהעל
 244 ,166 לאומש ,ןַאמהעל
 168 דוד ,רערהעל
 169 םהרבא ,וועל
 516 סנַאה ,וועל
 215 קחצי ,וועל
 220 החינש ,וועל
 519 ןַאוטנַא ,וועל
 580 ,579 ןַאמרַא ,יוועל
 543 .ד ,יוועל
 546 ,545 סוילוי ,יוועל
 535 .ל ,ןַאזיוועל
 482 קחצי ,ןַאטיװעל
 480 .ז ,סַאטיװעל
 66 ,60 ןָאעל ,עטיוועל
 389 הממא ,ןיוועל
 244 ,66 ,50 ןושרג ,ןיוועל
 463 בד ,ןיוועל
 463 דוד 'ר ,ןיוועל

 334 (לט) היבוט ,ןיוועל
 281 ,214 ,273 םייח ,ןיוועל
 211 .חִיי ,ןיוועל
 130 ריאמ--קחצי ,ןיוועל
 166 רעזייל ,ןיוועל
 267 ,266 ןַאמּפיל ,ןיוועל
 320 .מ ,ןיוועל
 המלש--השמ ,ןיוועל

 222 ,221 (שטיװָאבוקַאי .ש)
 535 .פ ,ןיוועל
 381 ,75 יול ,ןײטשּפע---ןיוועל
 ,480 ,479 ,167 .י ,סעקצַאש--ךיוועל

5, 403 

 489 ,488 ,462 ןמלז ,גרעבניוועל
 601 בקעי ,רעגניוועל
 529 .ל ,רעגניוועל
 162 יכדרמ--בקעי ,ןָאזניוועל
 לדנעמ--םוחנ ,ןַאזניוועל

 (רימידַאלװ יקסווָאסָאק : עז)
 433 ,385 ,278 םהרבא ,ןָאסניװעל
 622 בוט-םוי ,יקסניוועל
 168 עמַאיס ,קיוועל
 179 .ש ,גרעבנעוועל
 321 ךירנייה ,ץרעהנעוועל
 534 ,533 ,528 ,525 .ג.א ,לַאטנעוװעל
 543 .י ,לַאטנעװעל
 590 ,588 ןייטשנעוועל

 530 .ה ,ןייטשנצווע
 242 .א.י ,ןייטשנעוועל
 256 .ל.י ,ןייטשנעוועל
 529 .פ ,ןייטשנעוועל
 ,524 ,523 ,522 .ק ,ןייטשגעוועל

9, 531 
 ("ץומא-ןב,,) היעשי ,שטיווָאקוװעל

252 

 354 .ל ,שטיװַאקוועל
 588 ָאברַאב ,ונַאירַאזעל
 118 ,88 ,82 ןַאעל ,ןַאמענעל
 441 םייח ,יקסנעל
 584 קַאשז ,רעטסעל
 354 בקעי ,יולסעל
 528 .מ ,ןַאמסעל
 86 ,83 (יקסווָארּפַאק) .י ,יקסעל
 ,556 ("היננח ןב,) דלָאּפָאעל ,ףעל

7 -558 
 614 ,179 דרַאנרעב ,שַאקעל
 195 ,118 ,69 ,68 .א ,ןַאמרעל
 387 וָאטנַאמרעל
 (ןורל) 587 ףסוי ,רענרעל

 622 ,620 דוד ,רערעל

 179 לאיחי ,רערעל

 336 לתוטמ ,רערעל

 (רענרומכ .י) ףסוי ,יקסנישטשעל
7, 163 

 ,167 ,165 ,163 בקעי ,יקסנישטשעל
9, 181, 182, 387, 464, 416, 537 

 658 ,657 רשא ,סיסיאָאמ
 253 ינוז ,דואמ
 .נ.א ,ץרעג ; עז .מ ,שטיװָאשװַאמ
 547 לימע ,רערוַאמ
 145 והילא ,רוזַאמ
 529 ,511 ,315 דירפגיז ,סעזַאמ
 ,407 ,393 ,392 ,81 לדנעמ ,סעזַאמ

1, 422, 425, 426 
 653 דוד ,ןַאלַאטַאמ
 656 שעטנעמ ,ןַאלַאטַאמ
 652 טרעבלַא ,ַאסַארַאטַאמ
 656 קחצי ,ַאסַארַאטַאמ
 480 .י ,ןָאסריאמ
 221 ,220 עידַאק ,יקסווַאדַאלַאמ
 427 ,419 ,418 ווָאטָאלָאמ
 324 דוד ,ץלַאמ
 167 .ב.ד ,ןיקלַאמ
 339 ךירנייה ,ןַאמ
 253 ,177 ,169 ,84 ,83 קיציא ,רעגנַאמ
 618 לעדנַאמ
 471 .א ,לעדנַאמ
 352 .ק ,םיױבלעדנַאמ
 167 ,89 השמ ,ןַאמלעדנַאמ
 אלעב ,טיורקדליש--גרעבסלעדנַאמ

250 
 330 המלש ,ןרַאקלעדנַאמ
 187 (ןַאמלעה רי"יד) .י ,טעװסנַאמ
 179 .א ,סענַאמ
 352 לאומש ,לרעּפנַאמ
 551 ,397 סַאמָאט ,קירַאסַאמ
 552 ןַאי ,קירַאסַאמ
 ,127 ,83 לאוי ,(ןרות) םיױבטסַאמ

7, 195, 218, 350 
 603 ,600 ,599 בקעי ,(הרומ) ַארטסַאמ
 522 ,496 .ע.וװ ,עסַאמ
 (לאונמע השמ) השמ ,שטיװָאקסַאמ

586 

 ,דישו :עז--לארשי ,יקסווָאקסָאמ

 ןַאירַאמ
 ,608 ,512 ,453 ,398 ָאעל ,ןיקצָאמ

639 
 119 װַאלסינַאטס ,שטיװעיקצַאמ
 422 ַאװַאקַאסקַאמ
 218 יקסװעשטַארַאמ
 480 ןַארַאמ
 266 הכלמ הנח ,ןילַאגרַאמ
 268 ,266 ,259 לווייפ ,ןילַאגרַאמ
 129 סעשַאגרַאמ
 545 ךירנייה ,סעילוגרַאמ

 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 394 ואטנעגרַאמ
 474 םייח--השמ ,ןרעטשנעגרַאמ
 656 הדוהי ,ךודרַאמ
 595 ,511 ,569 ,555 טסענרע ,ןַאטרַאמ
 486 קחצי ,ןײרַאמ
 (רעב בד ,יקצולס) .ב ,יקסנירַאמ

169 

 221 םהרבא ,יקסווערָאמ
 ,שטיװַאנַארַא .ב) רעב ,קרַאמ

 222 ,221 ,220 ,106 ,83 (ןידע .מ
 464 ,453 לדוי ,קרַאמ
 153 ,148 ,139 השמ ,רעגַארּפ--קרַאמ
 305 רוטרַא ,שטיװַאקרַאמ
 305 ןַאלימ ,שטיװַאקרַאמ
 332 .י ,עזוקרַאמ
 550 .וו ,סוקרַאמ
 ,446 ,253 ,249 ,169 ץרפ ,שיקרַאמ

1, 604, 610 

 656 ירנעה ,סקרַאמ
 419 ,418 לרַאק ,סקרַאמ
 451 .ש ,קַאשרַאמ
 148 םירפא השמ ,שטיװַאקשַאמ
 472 לארשי ,תיפי-המ
 608 .נ ,תיפי המ
 554 ,330 ל"רהמ
 330 א"שרהמ
 616 שזרעס ,יטאומ
 319 ,218 ,217 לדנעמ ,רהומ
 656 ,653 טרעבלַא ,וכלומ
 655 לאכימ ,וכלומ
 652 (בר) לאכימ וכלומ
 (רעדנַאסקעלַא לעּפַאק) .א ,ינודקומ

2, 287, 288, 464, 473 
 620 לארשי ,רעלומ
 211 ינילַאסומ
 620 .מ ,רעלסומ
 603 ריאמ ,היפסומ
 378 .א ,רומ
 211 ַאדירפ ,ןירומ
 320 חזמ
 588 ןַאעל ,יחרזמ
 300 ,228 ,83 והיתתמ ,שיזימ
 ,249 ,228 ,221 ,169 ןמחנ ,ליזיימ

282 
 287 םייח והילא 'ר ,לזיַײמ
 573 .מ ,סלזיימ
 478 .נ ,לעזַײמ
 14 סלצעזיימ
 236 .מ ,סלעזיימ
 310 השמ ,שלעזיימ
 589 והילא ,סוטיימ
 343 ,342 שטיװָאכַאלײמ
 68 ,67 ,65 ללה ,ןַאמיימ
 521 .מ ,רעזניימ
 529 ,528 .מ ,רעיימ



 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 168 דוד ,רעיימ
 531 ,529 .ס ,רעיימ
 : עז--שינייב ,שטיװעלַאכַימ

 ףסוי ,יקציבזיא

 451 .ש ,סלעָאכימ
 582 .מ ,סלעכימ
 89 ,83 .מ ,ןָאסלעכימ
 642 לַאיטַא ,ָאנַאלימ
 613 ףסוי ,רעוַאבלימ
 474 ריאמ ,אולימ
 167 ןָאשזד ,ללימ
 167 לאומש ,ןַאמלימ
 168 םייח ,רעלימ
 554 .מ ,רעלימ
 72 ןייטשלימ
 581 .י ברה ,רעװָארימענימ
 149 148 ,144 ,143 ןימינב ,ץנימ
 368 המלש ,ץנימ
 318 .א סעקנימ
 360 .נ ,בלפימ
 222 ,221 ,121 דוד ,רעכַאמצימ
 313 ,312 ,248 םַאדַא ,שטיוועקצימ
 222 לאכימ ,יקסרימ
 196 םהרבא ,רעװַאלימ
 167 לסָאי ,קעטָאלמ
 292 בייל ,ךאלמ
 651 השמ ,ךאלמ
 (לכימ לאיחי ןב שובייל לריאמ) ם"יבלמ

129 

 655 .ר ,קחצי ,וכלמ
 244 גילעז ,דמלמ
 300 .מ.ש ,דמלמ
 385 עשוהי ,חונמ
 656 םעס ,ָאנַאעדעמ
 160 ,155 ,151 רימידַאלוװ ,םעדעמ
 565 טסענרע ,יאעזעמ
 330 דיגמ רעשטירזעמ
 542 ךינרעטעמ
 656 םהרבא ,ָאסערטעמ
 629 ףסוי ,(ןַאמקלעמ) ןַאמכעמ
 641 ,640 סוקרַאמ ,רָאיכלעמ
 320 .מ ,סעלעמ
 475 (עגיר) רעלעמ
 472 ,463 יכדרמ ,רעלעמ
 303 ,302 ,301 הסּפ ,רעלעמ
 179 ןושמש ,רעצלעמ
 544 לעדנעמ
 588 םורימ--שיװָאלענעמ
 ,226 ,18 װוַאלסינַאטס ,ןָאזלעדנעמ

2, 432 
 641 רַאקסָא ,ןָאסלעדנעמ
 ,495 ,225 ,128 השמ ,ןָאסלעדנעמ

2, 557 
 161 המלש ,ןָאסלעדנעמ
 ,131 ,130 יבר רערעג רעד ,עלעדנעמ

,149 ,148 ,145 ,143 ,135 ,2 
326 ,5 

 129 רעקצָאק רעד עלעדנעמ
 ,112 ,83 ,80 ,9 םירפס רכומ עלעדנעמ

8, 286, 287, 320, 434, 594 
 167 םהרבא ,סענעמ
 228 סעקנעמ
 316 דלַאנָאדקעמ
 321 דלארטרעב ,ןיוורַאמ--סקעמ
 229 רעזרעמ
 354 גנירעמ
 ,205 ,204 ,201 ,200 לאומש ,ןילרעמ

26 
 447 ,444 .א ,ןישזערעמ
 521 ,526 .א ,ךַאבצרעמ
 619 (ר"ד) ,רעקרעמ
 620 ןמלז ,רעקרעמ
 590 הנקלא ,תילגרמ
 179 (תימלוש .א) ריאמ ,תילגרמ
 456 ףלָאװ ,םלושמ
 (שטיװָאניבַאר לכימ) היבוט ,ררושמ

40 

 470 .א ,שטיװָאכיבַאנ
 528 .י ,לעבָאנ
 285 ,252 השמ ,רידַאנ
 141 (עינומ) לאומש ,רעלדַאנ
 528 .ב ַאננַא ,לעדַאנ
 167 לאונמע ,יקסדָארגָאװָאנ
 44)/ .י ,יקסווָאקַאװָאנ
 70 .ל ,קיוװָאנ
 522 לוַאּפ ,ןַאטַאנ
 309 .וװ ,ןָאזנַאטַאנ
 169 לאכימ ,שיטַאנ
 (רערעדנַאװ רעד) עקרוא ,קינלַאכַאנ

0 288, 292, 294, 406 
 ,11 ,65 ,17 ,10 דוד שרעה ,גרעבמָאנ

2, 85, 86, 87, 88, 89, 112, 113, 
8, 240, 241, 242, 244, 
2, 435, 475, 476 

 656 ,652 רַאזַאל ,יסופַאנ
 632 ןָאעל ,םיײהדרָאנ
 652 ,607 ,606 סקַאמ ,ױדרָאנ
 394 ,119 ,55 ,54 ,25 שטיװָאטורַאנ
 195 ,192 השמ ,ןַאמלעדונ
 168 .ס ,שטיוועקטונ
 179 ,175 .מ ,יונ
 554 רַאקסָא ,ןַאמיונ
 532 סקַאמ ,ןַאמיונ
 225 לאינד ,דלעפיונ
 530 .ל ,טדַאטשיונ
 111 טַאטשיונ
 553 .ל ,םואבסונ

 524 .מ ,םואבסונ
 225 ,16 קירנעה ,םיובסונ
 478 .מ ,קַארונ
 651 ,650 הדוהי ,המחנ
 652 ,651 ףסוי ,המחנ
 ,252 ,112 ,93 ,87 ,83 לאומש ,רעגינ

1, 212, 281, 385 
 592 .ל ,ַארגינ
 608 ,357 קחצי ,שטידיינ
 401 ןַאמיינ
 ("לגיופ ַא,) השמ:לאקזחי ןַאמיינ

0 288 292, 294, 466 
 165 (הירא) בייל-דוד ,קרַאמיינ
 140 שטיװָאצמינ
 לאומש ,ןַײטשטָאר עז -- .ש ,ןָאזנסינ
 ,349 (רעצרַאװש .א) בקעי ,םיובנעסינ

250 
 ,86 ,84 ,83 קחצי ברה ,םיובנעסינ

3, 355, 356, 357, 358, 359, 304, 
1, 424 

 347 ךורב-המלש םיובנעסינ
 185 יקסוװָאקלַאיזדעינ
 119 ,55 ,25 שויגעלע ,יקסמָאדַאיװעינ
 79 יקסוועיָאמעינ
 441 ,214 םוחנ .,סעקלַאפַאר רינ
 620 .י.מ ,רעגרעבנערינ
 643 ָאטרעבמוא ,ןוכנ
 225 ילרעוועג
 550 ןַאי ,אדורענ
 543 לוַאּפ ,רעוַאשענ

 615 קַאשז ,טַאבַאס
 371 .א ,לָאבָאס
 563 גיוודול ,ישטלָאבַאס
 563 ,562 ,561 שָאלקימ ,ישטלָאבַאס
 369 ,308 .א ,קישטיײװָאלָאס
 345 קחצי ,קישטיײװָאלָאס
 (םחנמ ילאילוס) סקַאמ ,קישטיײיװָאלָאס
3, 454 

 639 סוילוי ,ןָאמָאלַאס
 615 לעטימ ,ןָאמָאלַאס
 136 לארשי ,רעטנַאלַאס
 561 ץנַארפ ,ישַאלַאס
 529 .ע ,רעגנילַאס
 471 (ןַאמדירפ ףסוי) .י ,ןירַאמַאס
 328 ןועמש ,טעמַאס
 161 קחצי ,שטיװָאנָאסמַאס
 543 ןועמש ,ָאטנַאס
 352 חספ ווָאקינשזָאּפַאס
 338 דוד ,ריפַאס
 581 ריבָאד ,ןירפָאס
 78 ַאירַאמ ,ווָאלָאקָאס
 146 ,142 רעב לאכימ ,וָאלָאקָאס

 ,252 ,225 ,130 ,112 ,78 םוחנ ,ווָאלָאקָאס
2, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 
2, 364, 366, 369, 370, 371, 377, 
0, 398, 434, 538, 505, 565, 639 

 ,223 (םירפא) ןַאירָאלפ ,ווָאלָאקָאס
371 

 477 ,464 לדנעמ יקסרַאדוס
 316 בד ,ןדס
 71 יקסרימ---קלָאּפָאטַאיװס
 236 ,235 ,100 לאומש ,יקצָאלסיוװס
 115 ,95 ,86 (ןושרג) ןַאמרעה--טצעווס
 216 ןתנ ,ןילדרעווס
 559 ,557 השמ ,רפוס
 595 .א.ש ,רפוס
 559 ,129 ןועמש רפוס
 283 רעוועקצוס
 117 ,100 ,97 ,92 ,85 ,83 לאכימ ,ץירוס
 522 .י ,יקצישוס
 200 םהרבא .,יקסווַאטס
 369 ,368 .ב ,יקסווַאטס
 124 ,15 בד ,יקסווַאטס
 83 השמ .,יקסווַאטס
 150 ,108 ,107 ,106 יקסנישזַאטס
 628 .ד.ל ,לָאטס
 ,400 ,311 ,283 ,162 ,161 ,148 ןילַאטס

3 415, 417, 418, 419 

 218 ,214 בייל ,יקצָאטס
 468 םהרבא ,יקסנישטוטס
 477 ָאקשטוטס
 ,98 ,93 ,88 ,85 ,83 .י.ש ,יקצינּפוטס

9 101, 104, 105, 106, 114, 125, 
1 146, /234, 348, 349, 415, 482 
3, 487, 489, 492 

 550 ףלָאדַא ,יקסנָארטס
 76 גיוודול ,שטיוועשַארטס
 185 ישזדנַא ,גורטס
 167 םהרבא ,רעבמַא--שזורטס
 176 .ל ,לַאגיס
 ,513 ביל שרעה ,(בילטָאג) רעטעגיס

6 577 

 541 סינעד ,יגליס
 104 רעווליס
 530 ,528 .ע ,ןָאמיס
 640 ,639 דוד ,ןעסנָאמיס
 252 ַאטָאריס
 229 שזצימיזדָאלװ ,קינדָאבָאלס
 629 .מ.ס ,רעטכַאלס
 225 ינָאטנַא ,יקסמינָאלס
 ,225 ,130 גילעז םייח ,יקסמינָאלס

1 355 
 262 ,261 ןָאעל ,יקסמינָאלס
 550 ףלָאדור ,יקסנַאלס
 640 ןימינב ,רָאלס
 620 .א ,ינשולס
 632 ףסוי ,רעּפײלס
 632 קחצי ,רעּפײלס

667 



608 

 415 ,231 ,86 סירָאב ,רַאלָאמס
 601 עשילא ,שטַאילָאמס
 318 ץרּפ ,ןיקסנעלָאמס
 318 עטנ ןתנ ,ילאומס
 208 ינורמושה טלבנס
 ,232 ,183 ,182 השמ ,(םיובניילק) הנס

3 234, 236, 466, 474 

 581 לַאגעס
 537 ,533 ,532 .י ,לַאגעס
 ,89 ,85 ,83 ,10 ןמלז ,שטיווָאלַאגעס

1 101, 105, 112, 127, 199, 238, 
1, 244, 253, 257, 282, 286, 466 

 436 דלָאּפָאעל ,וועס
 167 (ךילרע ,המלש) רעוועס
 82 םייח ,יקציטַאימעס
 601 סקעלַא ,ץינעמעס
 9 סעטנַאװרעס
 576 ,552 ַאלעכ ,ינערעס
 218 ווָאּפרעס
 222 ,221 ,220 (ןיוװַאר) דוד ,דרַאפס
 599 לגרמ השמ ,הגשזופס
 629 .א.א ,רעייּפס
 590 ןָאי ,אניּפס
 647 .ב.י ,ריפס
 129 בקעי ,ריפס
 477 ַאירַאמ ,ַאװָאנַאדיריּפס
 129 ןנחלא--קחצי ,רָאטקעּפס
 ,83 ,714 ,72 ,10 יכדרמ ,רָאטקעּפס

5, 435 
 331 יקסדַאּפָארָאקס
 ,105 ,88 ,29 יָאװַאלס--יקסווָאקדַאלקס

6, 149, 180, 197, 312 
 592 אינוש ,רַאילקס
 28 יקסנישקס

 ,300 ,299 (סעקשטַאשט) י"ש ןונגע
7, 316, 588 

 ,481 ,480 ,479 ,475 םוחנת ,תודע
2, 483, 485, 492 
 530 ַארָאד ,רעגנידע
 510 עטערַאגרַאמ ,םַאזהימ--םייהלעדע

2, 523, 524, 525 
 559 .מ ,לייטנערהע
 632 .א ,דלעפנערהע
 ,638 ,637 ,599 סוקרַאמ ,זיײרּפנערהע

9, 640 
 654 ,653 ,651 סחנפ ןב ףסוי ,לאיזוע
 580 לכימ לאיחי ,לאיזוע
 581 ,578 ףסוי ,וקסעליזוע
 252 ץנייה סנַאה ,סרעווע
 202 ארזע
 656 ילא ,סַאטע
 480 ,476 רַאזַאל ,ןעגניטע
 128 בקעי ,רעגנילטע

 רעדנַאסקעלַא ,ָאברַאפ :עז--סעקטע
 634 .ק ,עיטיע
 656 םייח ,ָאבלע
 ,521 ,502 (רמתיא) רַאמסיא ,ןעגָאבלע

533 

 195 השמ ,םיובלע
 221 ןמלז ,טריבלע
 150 ,140 החמש ,גרעבלע
 628 ,627 ּפיליפ ,עטלע
 532 ,499 רעדנַאסקעלַא ,גרעבסַאילע
 527 .ס ,גרעבסַאילע
 630 .ע ,שַאילע
 תובשחמ לעב :עז--לארשי ,וועשַאילע
 458 (המלש) קילא ,ועשַאילע
 480 .י ,שטיװעשַאילע
 466 השמ ,שטיוװָאקשילע
 595 יבצ ,רענלע
 304 (והירמש) טנומגיז ,גרעבנעלע

5, 307 
 515 לדנעמ שרעה ,טנַאפעלע
 148 ,14/ לארשי ,טָאימע
 338 ,ש"א ,לאימע
 381 רודגיבא השמ ,לאימע
 474 ,467 בקעי ,(בילטָאג) תימע
 528 .י ,קירמע
 529 .ס ,ךָאנע
 286 .ב ,םױבלּפע
 17/ זיזע ,ידנעפע
 610 ,608 ,604 לארשי ,ןיקיורפע
 167 טנומגיז ,ןײטשּפע
 261 ףסוי ,ןײטשּפע
 652 קחצי ,ןײטשּפע
 167 רַאזַאל ,ןײטשּפע
 524 .פ ,ןײטשּפע
 492 ,451 ,אנכש ןײטשּפע
 474 לאפר ,(גרעבצלָאה) ןויצע
 387 ןתנ ,קע
 ,142 ,139 ,133 רעב קיזייא ,ןַאמרעקע

146 
 217 סקַאמ ,קירע
 ,161 ,160 ,151 ,113 קירנעה ,ךילרע

3 166, 403 
 161 השמ ךילרע
 315 ,167 המלש ךילרע
 134 ץרה ילתפנ ,ןַאמרע
 ,218 השמ ,(יקסווָאנרַאזַאק) םערע

0 411, 478 

 451 ,252 ַאיליא ,גרובנערע
 546 לואר ,רעמייהנערע
 554 .ל.ח ,ךיירנערע
 656 זיָאמ ,לאשע
 530 .ב.ס ,עגעוושע

 523 ,522 .ַא ,רעקוַאּפ
 387 ןנחוי ,יקסניבַארגָאּפ
 ,357 ,66 ,40 םהרבא ,יקסװעשילדָאּפ

8, 3600 

 179 שטָאקסדָאּפ
 414 ,412 װַאלסינַאטס ,רענזָאּפ
 619 ,618 עשוהי ,קינשזורדָאּפ
 176 .מ ,קינשזורדָאּפ
 285 .מ.א ,יקסנַאנזָאּפ
 167 בייל םייח ,יקסנַאנזָאּפ
 381 ,147 .א .ש .יקסנַאנזָאּפ
 164 בקעי .טַאּפ
 167 לאונמע ,טַאפ
 182 ײשזדנַא ,יקצָאטָאּפ
 643 ,642 ָאזנָאפלַא ,ישטיפישטַאּפ
 550 לערַאק ,קעשטַאלָאּפ
 480 ,484 ,482 ,481 קאלָאּפ
 553 ַאמריא ,קַאלָאּפ
 553 ףסוי ,קַאלָאּפ
 451 .ה ,רעקנַאילָאּפ
 370 וװָאקַאילַאּפ
 480 וועצווַאטיל--ווָאקַאילָאּפ
 242 עלָאפ
 466 ירעי ,ןיקסעלָאּפ
 82 .א ,ץנַארעמָאּפ
 381 .ב ,ץנַארעמָאפ
 118 ,117 .מ ,ץנַארעמָאּפ
 115 קַאנרעטסַאּפ
 647 .ב ,קינַאמסָאּפ
 167 (יצירוַאמ) השמ ,רעיּפַאּפ
 214 ,179 ףסוי ווָאקינרעיּפַאּפ
 456 בד םהרבא ,לעּפאפ
 581 ,579 ילתפנ ,רעּפָאּפ
 545 ףסוי ,סוַאקנילרעּפָאּפ
 580 ןילקנַארפ ןימינב ,ָאטסיקַאּפ
 613 רעיפ .,ףַארַאּפ
 166 (הנ) לאיתוקי ,יָאנטרָאּפ
 119 גרעבנעזירַאּפ
 480 .י.ה ,טרָאּפ
 405 יבצ ,טרָאּפ
 168 ןמלז ,יקסווָאדוּפ
 127 .א ,רענזיופ
 89 ,83 .י.י ,רענזױּפ
 546 דערפלַא ,רעגלופ
 ;271 ריאמ ,סּפלִפ
 555 ר"ד ,יאטּפ
 167 םייח ,ץישזיפ
 420 ,149 ,62 (דרָאל) ליּפ
 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ףעזוי ,יקסדוסליּפ

1 38, 44, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 
1 90, 119, 165, 171, 182, 218, 
6 232, 246, 202, 311, 312, 413 

 91 בקעי ,יקסוועשטניּפ
 252 ,119 דוד ,יקסניּפ
 319 לדנעמ שרעה ,סעלעניּפ
 581 לאומש ,סעלעניפ

 ךענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 476 .י.מ ,סעניּפ
 328 ווַאלסינַאטס ,יקסווָאקנעיּפ
 312 יקצַארעיּפ
 534 ,י ,ןיוװַאלּפ
 470 קיזייא ,רענטַאלּפ
 354 לארשי ,רעקצָאלּפ
 535 .ל ,רעכַאמעלּפ
 167 יכדרמ קחצי ,ןָאזחסּפ
 583 ,581 בקעי ,רתנסּפ
 545 ,402 ,116 ,42 ןָאימעס ,ארוילטעּפ
 560 ,566 ,565 ףסוי ,יאעטעּפ
 217 בקעי ,ליײזרעטעּפ
 196 ,137 ,69 ,17 החמש ,ַאקשורטעּפ
 323 ןרהא ,קינעשטעּפ
 474 רתסא ,ינומעּפ
 550 ףעזָאי ,קעשזינעּפ
 385 .ש.י ,רעקעּפ
 590 םהרבא ,לרעּפ
 317 ,316 .ל ,לרעּפ
 418 ,83 רשא ,ןַאמלרעּפ
 285 .א ,רעטומלרעּפ
 .112 ,105 ,91 ,84 ,83 עשוהי ,עלרעּפ

7, 169, 244, 487, 488, 489 

 357 ,356 הנשוש ,ץיסרעּפ
 315 לאינד ,יקסרעּפ
 161 השמ ,ןָאסנערעּפ
 118 ,95 ,92 ,83 .ייי ,סוּפָארּפ
 385 ןרהא ,סעּפָארּפ
 647 םייח ,יחרּפ
 588 םיחרּפ
 85 םהרבא ,יקסנַאשזורּפ
 114 ,91 ,90 ,85 ,74 םייח ,יקסנַאשזורּפ
 589 ןָאי ,ונַאיווירּפ
 588 ןָאי ,ונַאיוװירּפ
 131 השמ ,סעווירּפ
 ,77 ,60 ,25 ,24 ,18 ,11 חנ יקצולירּפ

8 19, 83, 84, 85, 87, 88, 92, 97, 
8 99 100, 101, 113, 114, 194, 227, 
4, 414, 604, 609 

 117 ,74 ןמחנ ,יקצולירפ
 ,85 ,84 ,82 ,14 ,12 ,11 יבצ ,יקצולירּפ

2 98, 99, 100, 104, 106, 107, 
4, 4355 

 82 .ר ַאלוַאּפ ,יקצולירּפ
 634 ,623 ,620 .י ,סנירּפ
 521 .א ,ץנירפ
 524 .י ,ץנירּפ
 ,197 ,146 ,126 ,88 ,32 רָאטסירּפ

5, 280 
 620 סנרּפ
 620 רעלסערפ
 656 ָארדנַאסקעלַא ,ץרפ

 .228 ,112 ,01 ,64 ,19 ,16 ,9 .ליי ,ץרּפ
0 242 256, 425 

 221 .א ,עקרויּפעשּפ



 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 354 םהרבא ,לעגָאפ
 228 טנומגיז ,לעגָאפ
 354 לבייל ,לעגָאפ
 354 אביקע ,לענָאפ
 554 טסנרע ,לענָאפ
 327 ,325 ןבואר ,ןהָאפ
 338 לבייל ,סנַאיַאפ
 221 השמ ,גרעבנעטלַאפ
 622 .י ,רעטעּפלַאפ
 308 ,288 םלעהליוו ,קלַאפ
 325 ףסוי ,קלַאפ
 643 ַאלעירבַאג ,ָאקלָאפ
 552 .ג ,לטנַאפ
 316 דרָאל ,דליפסַאפ
 564 ,563 שָאלקימ ,ָאגַארַאפ
 49 (סעקטע) רעדנַאסקעלא ,ָאברַאפ

9 92, 137 

 70 ףלָאװ ,שטיװָארָאברַאפ
 381 ,75 ,66 לשעה ,ןייטשברַאפ
 402 ,401 ירנעה ,דרָאפ
 550 טרעבלַא ,שַאקרַאפ
 13/ (קחצי ָאריפש) .א ,רעשרָאפ
 608 ףסוי ,ןַאמידופ
 534 .ל ,רעגנַאװטכיופ
 521 .מ ,רעגנַאװטכיופ
 530 .ס ,רעגנַאװטכיופ
 603 וצרב ,ןקוילופ
 414 שטיווָארעלופ
 588 .ב ,ונַאידנופ
 176 קחצי ,טנופ
 157 לדוי ,קנופ
 622 לאוי ,סופ
 473 סקַאמ ,יקצעפָאטסופ
 643 ַאטַאדַאיד ,עופ
 532 ,522 ,506 ,499 ןעגיוא ,סקופ
 553 ,551 ,550 דערפלַא ,סקופ
 169 .מ.א ,סקופ
 535 .ה ,סקופ
 291 ,284 .ל.ח ,סקופ
 295 ַאנַאיטַאט ,סקופ
 297 לאומש בקעי סקופ
 295 ,294 רַאזַאל ,סקופ
 564 גיוודול ,סעירופ
 333 ןבואר ,ןַאמרופ
 403 ידַאקרַא ,רעלדיפ
 614 סקַאמ .ַאהיפ
 600 .ש ,רעגרעבייפ
 167 יכדרמ ,ןַאמגייפ
 117 .ש ,םיובנגייפ
 3231 .י ,רעגייפ
 330 ,ד ,לעגייפ
 386 רסיא--לארשי ,םיובנעגייפ
 137 ,136 השמ ,םיובנעגייפ
 68 .ש ,םיובנעגייפ
 82 לחר ,גרעבנעגייפ
 354 ,353 ןַאמרעה ,שטיווָאלוויײפ

 123 ריאמ והילא ,ןָאזלעווייפ
 600 טרעבָאר ,טייפ
 474 ןתנ ,גרעבנייפ
 352 (קינטעצ .ק) לאיחי ,רענייפ
 167 ןָאעל ,רענייפ
 ,167 ,83 ,65 רעב'המלש ,דניקנייפ

185 
 330 .י ,גרעברעייפ
 352 ףסוי ,ןאמרעייפ
 ,385 ,380 ,364 ,249 בקעי ,ןַאמכיפ

7, 390 

 422 ,421 װוָאטַאליפ
 584 םַאיליװ ,ןַאמרעדליפ
 135 ןָאזּפיליפ
 502 גיוודול ,ןָאסּפיליפ
 436 הידבוע ,יקצעליפ
 365 .י ,ןיפ
 259 ףסוי לאומש ,ןיפ
 166 ןימינב ,טוהרעגניפ
 603 ןימינב ,וטניפ
 599 לאומש ,וטניפ
 531 ,' ,קניפ
 67 דוד--רזעילא ,לקניפ
 480 .א ,ןייטשלקניפ
 51 הביבא ,ןייטשלקניפ
 50 רעדנַאסקעלא ןייטשלקניפ
 49 עשטרעב ,ןייטשלקניפ
 325 .פ.| ,ןייטשלקניפ
 ,51 ,50 ,45 ,40 ,34 םייח ,ןייטשלקניפ

2 118, 119 
 354 .מ ,ןייטשלקניפ
 ,69 ,68 ,53 ,50 ,49 חנ ,ןייטשלקניפ

5 607 
 53 ,51 ,50 ,49 הימחנ ,ןייטשלקניפ
 533 .ע ,לעקניכ
 320 .ז ,ןייטשלעקניפ
 83 ָאעל ,ןייטשלעקניפ
 482 ,481 .מ ,ןייטשלעקניפ
 464 ,456 רזוע ,ןייטשלעקניפ
 533 .צ ,ןייטשלעקניפ
 564 ָאלסַאל ,שניפ
 168 ָאלַאס ,דנורגשיפ
 ,552 (ןגד רודגיבא) רָאטקיװ ,לשיפ

552 
 308 ןָאעל ,שטיווָאלשיפ
 308 ווַאלסינַאטס ,שטיווָאלשיפ
 479 (עגיר) ןַאמשיפ
 196 בקעי ,ןַאמשיפ
 316 קחצי ןמחנ ,ןַאמשיפ
 555 רַאקטָאט רעשיפ
 610 (רַאקסָא) עשוהי ,רעשיפ
 618 (ןַאשז) הנוי ,רעשיפ
 613 (ףסוי לאירא) ףסוי ,רעשיפ
 639 (ברה) ףסוי ,רעשיפ
 567 בקעי ,רעשיפ
 600 ,599 דנומדע ,רעשיפ

 550 לערַאק ,רעשיפ
 225 ףסוי ,סויווַאלפ
 199 ,195 ,68 ,17 םחנמ ,רעסקַאלפ
 655 ,653 ,651 ,650 דוד ,ןיטנערָאלפ
 ,655 ,053 (קחצי) קַאזיא ,ןיטנערָאלּפ

66 
 531 .י ,ןַאמשַאלפ
 599 ךורב ,דלפ
 292 ,286 .מ ,טַאילפ
 553 ,552 ווַאטסוג ,ןַאמשיילפ
 598 בקעי ,ןַאמשיילפ
 ,142 ,139 ,136 ,120 ,128 דוד ,רעקנילפ

5, 148, 150 

 551 ,550 סקַאמ ,רענשעלפ
 553 דרַאכיר ,רעדעפ
 370 ,364 ,324 ןועמש ,שוברעדעפ
 0 ,69 .מ ,ןירגרעדעפ
 353 לוַאּפ ,ןַאמרעדעּפ
 168 לאפר ,ןַאמרעדעפ
 156 לארשי ,ןַאמדלעפ
 519 ָאקירַאמ ,ןַאמדלעפ
 367 .ב.ש .,ןַאמדלעפ
 381 (םש"ןב) ןבואר ,הושדלעפ
 370 ,67 ןושרג-השמ ,ןייטשדלעפ
 473 חמצ ןייטשדלעפ
 469 חנ ,רעלעפ
 620 היבוט ,רעטסנעפ
 129 ןויצ-ןב ,רעלסעפ
 451 ,449 קיציא ,רעפעפ
 315 ,310 יבצ ,רעפעפ
 655 ןרהא ,ָאדרעפ
 321 ףָאהנרעפ
 480 .נ ,שטיווָאקרעפרעפ
 380 הטיא תירוטקפ
 614 בר ָאטַארפ
 643 דוד ,ָאטַארפ
 472 דוד ,םַארפ
 560 ,557 ! ףעזָאי ץנַארפ
 38 וו ףעזָאי ץנַארפ
 370 םהרבא ,קנַארפ
 610 ,608 ,607 .נ ,קנַארפ
 532 פ ,קנַארפ
 619 .ש ,קנַארפ
 354 לאומש ,קנַארפ
 180 ָאקנַארפ
 532 .ּפ.ּפ ,לקנַארפ
 116 דו" ,רעטרופקנַארּפ
 ,326 ,325 ,323 ,316 השמ ,גיטסָארפ

 שא
 295 ןושרג ,רעקשַארפ
 482 דיורפ
 533 .מ ,לַאטנעדיורפ
 307 ,305 ,304 ("ַאבוק ,) בקעי ,דניורפ
 236 .ג ,רעמורפ
 236 סענַאמ ,רעמורפ
 468 .ז ,םייהדירפ

 640 סוקרַאמ ,רעגידירפ
 282 ,216 ףסוי ,רעדנעלדירפ
 532 ,499 ףלָאדַא ,ןַאמדירפ
 473 והילא-רזעילא ,ןַאמדירפ
 146 ,139 אשוז רדנסכלַא ,ןַאמדירפ
 (רענילרַאק לדוד 'ר) דוד ,ןַאמדירפ

402 
 218 ףסוי ,ןַאמדירפ
 553 ,552 קעשיטנַארפ ,ןאמדירפ
 ,460 ,453 (בישילא) לאומש .,ןַאמדירפ

1, 402 
 139 ןושרג רזעילא ,ןָאזנדירפ
 124 ,97 ןַאילימיסקַאמ ,עדירפ
 533 .ז| ,לַאטנעדירפ
 277 ;268 קיזייא ,ןיקדירפ
 167 ןמלז ,ךירדירפ
 533 ,521 .א ,ןַאמיירפ
 559 .ל ,דניירפ
 236 קעצַאי ,גנילירפ
 587 .ש שירפ
 ,287 ,259 ,71 ,65 ,19 דוד ,ןַאמשירפ

2, 3113, 355, 356, 309, 387, 434, 
5, 442, 638 

 656 ,655 ילא ,סעסנערפ
 ,357 ,356 ,355 ,86 ,83 .נ.ע ,קנערפ

9, 3600, 434 
 502 הירכז ,לקנערפ
 168 ןַאטַאנ ,לקנערפ
 426 ,321 לעקנערפ

 167 ןַאמּפיל ,רעבמָאצ
 352 ,167 יכדרמ ,ןינַאצ
 167 ןויבצ
 546 ןַאפעטס ,גייווצ
 (בוט-םוי ןַאמּפיל) דלָאּפָאעל ,ץנוצ

7, 502 
 189 ךורב ,ןַאמרעקוצ
 622 בקעי ,רוצ
 119 װַאלסינַאטס ,שַאקלָאיצ
 266 .ב ,ןָאסנויצ
 ,266 ,261 ,83 בייל לאומש .,ןָארטיצ

7 268, 269, 211, 214, 281, 282, 
437 

 ,83 ,10 ןרהא ןילטייצ
4 194, 364, 370, 2387, 388, 390, 

 ,196 ,194 ,190 ,110 ןנחלא ,ןילטייצ
7, 199, 242 

 ,06 15 ,14 ,12 ,11 ,19 ללה ,ןילטייצ
9 83, 84, 86, 88, 93, 98, 101, 106, 
8 109, 110, 111, 112, 114, 244, 
4 380, /28, 435 

 111 ,110 ,109 יורפ ,ןילטייצ
 ס סו
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 349 ,342 םהרבא ,ןַאמרעמיצ
 169 לשרעה ,ַאנַיצ
 446 ,426 לארשי ,גרעבניצ
 374 ןרהא ,סוטַאניצניצ
 624 ,620 .ביי ,רוּפיצ
 218 טיילב--ירוּפיצ
 325 ,316 ןושרג ,רעּפיצ
 149 ,129 בייל הירא ,ןָאזלריצ
 434 .ש ,חמצ
 321 .א ,םיוברעדעצ
 209 רענטעצ
 320 .א ,רעטנעצ
 370 ,364 ,167 ןרהא ,תנפצ
 472 ,463 ןבואר ,תפרצ

 318 .י ,קַאבַאק
 354 .ש .י ,ץנעלבָאק
 502 ףלָאדַא ,רעלבָאק
 222 ענוװַאלכ ,ןַאגַאק
 248 ,195 ,64 ,10 םירפא ,יקסווָאנַאגַאק
 551 ,550 ףעזָאי ,קעשטידָאק
 ,294 ,293 ,292 ,288 לארשי ,ןַאהַאק

5, 296 
 ,196 ,194 ,190 ,134 ,86 רַאזַאל ,ןַאהַאק

7, 291, 292, 293, 294, 609 
 ,106 ,100 ,97 (ריאמ) קערַאמ ,ןַאהַאק

2, 194, 205 

 70 הנשוש ,ןַאהַאק
 340 ,252 .בא ,ןהַאק
 551 ךירדניא ,ןהָאק
 536 .ג ,ןהָאק
 614 ווַאטסוג ,ןהָאק
 528 ןעלעה ,ןהָאק
 221 .י ,ןהָאק
 169 .ליי ,ןהָאק
 534 ,529 .ב.ע ,ןהָאק
 529 .ּפ ,ןהָאק
 138 ,132 סחנפ ,ןהַאק
 630 ,ןעהָאק
 636 ,632 ,630 ,629 דוד ,ןעהָאק
 499 ןַאמרעה ןעהָאק
 329 קישטנלַאװָאק
 624 ,381 בייל ברה ,יקסלַאװָאק
 (דליװנַאװ .מ) .א ,עװַאק

4 195, 199 

 532 .ד ,ןַאמפוַאק
 599 לאקזחי ,ןַאמפוַאק
 535 .ס ,ןַאמפוַאק
 587 (ךורב .ב) ָאנעב ,יקסנַאשוַאק
 179 .מ ,יקסווָאלזָאק
 244 ,167 .ש.ח ,ןַאדשזַאק
 424 שועדַאט ,יקסניברַאטָאק
 203 ,179 בקעי ,קיטָאק

 594 ריאמ ,קיטָאק
 253 לסָאי ,רעלטָאק
 423 ,422 יקסנישטַאק
 283 יקסניגרעשטַאק
 253 עלעסָאי ,ינדָאלָאק
 600 בקעי ,ןָארעדלַאק
 552 .ל ,שולַאק
 219 ןינילַאק
 462 יבצ ,ץילַאק
 493 ,480 ,464 גילעז ,שטיװָאנַאמלַאק
 555 .ש ,ָאקעלַאק
 601 השמ ,רעלָאק
 228 ,63 ַאדיא ,ַאקסנימַאק
 63 לחר-רתסא .,ַאקסנימַאק
 142 ,141 ,128 לדנעמ ,רענימַאק
 352 השמ ,רענימַאק
 138 ,137 םלושמ ,רענימַאק
 364 ,360 .ש.א ,יקצעינעימַאק
 535 .ל ,רעצינמַאק
 320 ,129 הירא לאיתוקי ,רַאהלעמַאק
 551 סומע ןַאי ,(סוינימָאק) ,יקסנעמָאק
 630 .היי ,ןָאק
 86 .פ ,ןָאק
 270 .א ,רָאטנַאק
 476 ,2362 בייל הדוהי ,רָאטנַאק
 ,174 ,173 ,172 םוחנ ,ץיװָארָאטנַאק

15 177 
 358 דוד ,רעלָאּפצעינָאק
 658 לאפר ,סוניטנַאטסנַאק
 256 ַאבלענָאק
 600 .ז ,ָאניפנָאק
 315 ,310 ,308 ,307 השמ ,רעפנַאק
 ,ןָאזניוװעל) רימידַאלוװ ,יקסווָאסָאק

 264 ,162 ,151 (לדנעמ'םוחנ

 325 רעװָאסָאק
 595 לארשי ,רענטסַאק
 277 ןסינ ,יקסנַאילעטסַאק
 165 םהרבא ,יקסנַאילעטסַאק
 191 בר ,גרעבנעטסַאק
 176 .מ ,(ןורטיק) יקסנירטסָאק
 342 ,341 ךורב ,ןיסַאק
 285 םהרבא ,ןַאמסַאק
 496 גיוודול ,ןַאמסָאק
 169 דוד ,לעסַאק
 533 ,532 .ע ,ירַאּפסַאק
 354 ,353 ןָאעל ,יקסניּפָאק
 51 רזעילא ,ןַאלּפַאק
 333 דוד ,ןַאלּפַאק
 186 ןרהא:םייח ,ןַאלּפַאק
 340 ,339 ,338 ,237 ,86 חסּפ ,ןַאלּפַאק
 271 יקסנַאלּפַאק--ןַאלּפַאק
 ,2607 ,259 ןד'סחנפ ,שטיװָאנַאלּפַאק

8, 209, 272, 213, 274, 281, 282 

 218 םייח ,שטיװָאלעּפָאק
 632 לאומש ,ןַאמלעּפָאק
 550 דירפגיז ,רעּפָאק

 350 .ח ,ץַאק
 ,83 ,68 ,6/ ,65 סחנּפיהשמ ,ץַאק

7 288 
 228 ענַאמ ,ץַאק
 568 דוד ,גרובצַאק
 568 ,567 לאנתנ ,גרובצַאק
 221 ,220 רעטלַא ,ענזיצַאק
 532 .פ ,רעװעצָאק
 473 הירוא ,ןעגָאבלענעצַאק
 349 ,2348 לארטשי ,ןעגָאבלענעצַאק
 622 ,620 .נ ,ןעגָאבלענעצַאק
 592 ,162 לרעב ,ןָאסלענעצַאק
 552 דנומגיז ,ןָאסלענעצַאק
 287 ,286 ,195 ,177 קחצי ,ןָאסלענעצַאק
 528 .ס ,ןָאסלענעצַאק
 422 לַאנידרַאק ,יקסווָאקַאק
 83 .א ,קינלַארָאק
 533 .י ,קינלַארָאק
 340 ָאקנעלָארָאק
 179 .מ ,יקסנַארַאק
 656 טרעבלַא ַאסַארַאק
 656 ןָאעל ,ָאסַארַאק
 655 ָאזוקרַאמ ,ָאברַאק
 229 ,223 ,91 שונַאי ,קַאשטרָאק
 644 ַאנישזד ,ידלַאנירַאק
 257 תור אקסנילרַאק
 ,84 ,83 (סוינילרַאק) רעב ,יקסנילרַאק

2, 93, 94, 116, 127 

 127 .י ,יקסנילרַאק
 328 ,315 לאירזע ,ךַאבעלרַאק
 138 ,132 לאונמע ,ךַאבעלרַאק
 386 .י ,ןַאמרָאק
 528 ַאננַאװ ,יקסנימרַאק
 594 קחצי ,ןרָאק
 248 לחר ,ןרָאק
 325 ּפיליפ ,ןירגנרָאק
 179 ,י ,ןערָאק

 412 ,411 גרַאעג ,יקסערַאק
 584 ַארָאה ,ּפרַאק
 119 ךעיציָאװ ,יטנַאפרַאק
 656 זיַאמ ,ופרָאק
 644 ענָאעל ,יּפרַאק
 265 ,264 השמ ,שטיװָאניּפרַאק
 325 ,322 םהרבא ,סעקרָאק
 656 השמ ,םדק
 623 ילא ,אבוק
 623 ,621 .ל.א (יבובוק) יקציווָאבוק
 513 ,552 םייח ,לעגוק
 319 .ל.ש ,לעגוק
 458 עבש'תב ,יקנו"וק
 464 ,446 ביל ,ָאקטיווק
 596 .ש.א ,ַאזוק
 69 ,68 ,65 רעב ,רעשטוק
 197 םייח ,ןַאמפיוק
 354 יכדרמ ,ןַאמפיוק
 288 ,77 ,35 ,19 ןַאי ,יקסוועשזַאכוק

 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 287 ,252 השמ ,קַאבלוק
 566 ,561 ַאלעב ,ןוק
 158 .ה ,ןײטשרעפּפוק
 148 ןהכה קחצי םהרבא ברה ,קוק
 532 .ק ,גיצרוק
 590 יבצ ,רינשוק
 446 .א ,וװָארינשוק
 218 המלש ,ןיוויק
 221 ,118 .י ,יאטיק
 83 .מ ,יאטיק

 582 ירוא ,שיי
 547 גרָאעג ,רעגנילטסניק
 595 ,168 ףסוי ,ןַאמסיק
 67 םחנמ ,סינּפיק
 236 .ש .,סינּפיק
 197 .ל.מ ,יקצישוא -- סינּפיק
 588 םוחנ ,רעלציק
 444 ,426 .א ,ץינשזריק
 286 .י ,םיובשריק
 529 .ע ,רענשריק
 363 .א ,םיובנעשריק
 290 ,226 ןַאי ,טָארשריק
 630 .י ,שיק
 549 ןיוורע ןָאגע ,שיק
 142 ,106 רעזָאל ,גָאלק
 527 .ז .צ ,לעדָאלק
 466 ןרהא ,סוַאלק
 347 והילא ,ןיקצַאלק
 521 .י ,ןיקצַאלק
 364 ,234/ בקעי ,ןיקצַאלק
 206 ,100 ,82 ףסוי ,ןַאמרַאלק
 ,4234 ,286 ,266 ,263 לארשי ,רענזיולק

42. 46 

 360 ,60 ריאמ ,לעמולק
 523 דערפלַא ,יילק
 161 םהרבא ,ןיילק
 554 ,ה ,ןיילק

 556 ןַאמרעה ,ןיילק
 552 הנוי ,ןיילק
 581 .ל.מ ,ןיילק
 531 ר"ד ,ןיילק
 86 רערעלניילק
 68 ,40 םהרבא ,ןַאמניילק
 325 םלצזנא ,ןַאמניילק
 441 ,280 .מ ,ןַאמניילק
 ("םלועה, ,עיצילַאג) השמ ,ןַאמניילק

0, 316, 325, 326, 538 

 458 ,456 ,452 (עטיל) השמ ,ןַאמניילק
 16/ והירמש ,ןַאמניילק
 354 .י ,רעניילק
 168 דוד ,ןילק
 472 והיעשי ,ווָאנילק
 610 .י ,וָאנילק
 445 ,440 בקעי ,װָאנַאבעלק
 148 ,144 לשעה ,שיפּפעלק
 195 .ש ,ץעלק



 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 282 ,221 ,220 סירָאב ,ןיקצעלק
 300 בד ,יחמק
 222 .מ ,סײהּפַאנק
 613 דוד ,טונק
 93 םהרבא ,ןַאמלעק
 602 (ףתרמ) סחנפ ,רעלעק
 226 װַאלסינַאטס ,רענּפמעק
 118 רעדנַאסקעלא ,גינעק
 252 ָאעל ,גינעק
 145 ,139 לאכימ ,גינעק
 248 דוד ,גרעבסגינעק
 217 בקעי ,רענעק
 ,83 ,65 (.א ,דניקטסעק) עּפיל ,ןיטסעק

9, 102, 127 

 530 .ה.ע ,ןעטסעק
 104 סלרעק
 168 לבייל ,שרעק
 598 םהרבא ,ןופק
 לאיחי ,רענייפ עז -- "קינטעצ .ק,
 599 ןיוורע ,זוארק
 519 דנומגיז ,סוארק
 310 ךירנעה ןעגַארק
 546 לרַאק ,סוארק
 225 רעדנַאסקעלַא ,ראהסוארק
 529 .נ ,רעקנַאיָארק
 319 םהרבא ,לַאמכָארק
 318 ,216 (ק"נר) ןמחנ ,לַאמכָארק
 320 דלָאגנָארק
 50 ןועמש ,דלָאגנָארק
 148 ריאמ םהרבא .,דַארגנָארק
 534 .פ ,רעמייהנָארק
 352 ,גרעבנענָארק
 273 .י ,גרעבנענָארק
 354 .י ,קַארק
 175 יבצ ,יורק
 534 ,528 .מ ,רעגרעבציורק
 538 .ב ,קינּפורק
 117 קורק
 167 ,165 (שרעה) ןַאמרעה ,קורק
 354 ,184 ,183 ףסוי ,קורק
 324 ןָאעל ,קורק
 ,117 (סחנפ ,ץרַאװש) לאומש ,קורק

8, 158, 165 

 461 ,457 דוד ,וװעיעשַאוװירק
 533 ,528 ,525 ,520 ָאעל ,רעלדניירק
 368 והילא ןיניירק
 340 וָאלירק
 82 .מ ,יקסמירק
 273 םהרבא ,ַאצינירק
 75 ,14 סונגאמ ,יקסנירק
 475 (טוּפיליל) .ה.ג ,רעמשטערק
 541 םלעהליוו ,לערק
 360 רעמערק
 611 ןרהא ,רעמערק
 66 ,65 ןימינב ,רעמערק

 362 ,299 .ג ,לסערק
 619 בקעי ,קַאילּפערק

 581 ,שטיװָאניבַאר
 592 םַאדַא ,שטיװָאניבַאר
 594 רסיא ,שטיוװָאניבַאר
 435 ,129 אביקע--והילא ,שטיוװָאניבַאר
 554 ,553 ,541 רַאקסָא ,שטיװָאניבַאר
 222 ףסוי ,שטיווָאניבַאר
 179 (ןבר) לאקזחי ,שטיוװָאניבַאר
 471 ,470 (ינועמש) לבייל ,שטיווָאניבַאר
 471 לדנעמ ,שטיװָאניבַאר
 (ץיװָאניבַאר) בייל הדוהי ,ןָאזניבָאר

162 
 ,464 ,457 ,456 ,455 בקעי ,ןָאזניבָאר

23 
 ,139 ,126 יכדרמ םהרבא ,יװָאגָאר

2, 145 
 601 (בקעי ,ידרו) .פ ,ָאדַאר
 206 ,196 לבייל ,לַאדָאר
 286 .ה ,יקצישָאדַאר
 (ןימינב 'ר) עשוהי ,ןַאמדלעפ--רעלדַאר
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 319 םייח ,ןיטַאהָאר
 656 ,655 ,053 המלש ,ןבואר
 142 קחצי ,שטיװַאר
 167 ךלמ ,שטיװַאר
 320 .ח.י ,יקצינוװַאר
 581 ,581 החמש והיתתמ ,רענוװָאר
 411 גנינשוַאר
 454 והיעשי ,יקסווָאזָאר
 480 .מ ,יקסווָאזָאר
 ,490 ,485 ,480 ,479 קרַאמ ,ינמוזַאר

1, 492, 492 
 322 .א ,ןירַאמזַאר
 113 קירנעה ,ןירַאמזָאר
 481 ,480 ." ,םיובנזָאר
 293 ישזעי ,גרעבנזָאר
 168 לרעכ ,רענזָאר
 315 ,310 ,(עּפיל) דלָאּפָאעל ,רענזָאר
 148 ,146 ,142 ,121 יכדרמ ,רענזָאר
 ,198 ,195 ,167 ,118 .י ,רעב ,ןעזָאר

9, 238, 256 
 581 .ז ,ןעזָאר
 242 ,215 ףסוי ,ןעזָאר
 592 .מ ,ןעזָאר
 456 ,452 ןושמש ,םואבנעזָאר
 280 ,266 .חי ,םיובנעזָאר
 361 .ש ,םיױבנעזָאר
 293 ישזעי ,טַאלבנעזָאר
 474 ,466 לצרעה ,םולבנעזָאר
 521 .מ ,טילבנעזָאר
 353 בקעי גרעבנעזָאר
 196 ךלמ גרעבנעזָאר

 610 .ש ,גרעבנעזָאר
 600 לאוי ,רעגרעבנעזָאר
 218 עמייל ,זיוהנעזָאר
 354 .י ,ןיװנעזָאר
 279 ןרהא ,לַאטנעזָאר
 594 ,593 ,588 ,518 ןמלז ,לַאטנעזָאר
 167 ַאנַא ,לַאטנעזָאר
 521 .וװ ,לַאטנעזָאר
 539 .ט ,לַאטנעזָאר
 461 ,466 .ש-י ,ןָאסנעזָאר
 ,83 (עשטנָאב) םהרבא ,דלעפנעזָאר

8, 117, 127, 131 

 121 רעדנַאסקעלא ,דלעפנעזָאר
 330 ,169 ,112 הנוי ,דלעפנעזָאר
 252 סירָאמ ,דלעפנעזָאר
 359 יאמש ,דלעפנעזָאר
 112 לאומש ,דלעפנעזָאר
 524 .וװ ,ךָאטשנעזָאר
 601 ָאקרַאמ ,רעלימטָאר
 353 .ד ,רענטַאר
 313 וַאנעטַאר
 352 עלעמיש ,גרעבנעטָאר
 328 ,315 עשוהי ,ךיײרטשנעטָאר
 ,316 ,228 ,83 .פ ,ךיײרטשנעטָאר

3, 325 

 327 ,325 ףלָאדַא ,דלעפטָאר
 ,136 (ןָאזנסינ .ש) לאומש ,ןײטשטָאר

9 142, 150 
 536 .ל ,דלישטָאר
 80 דנָאמדע ,דלישטָאר
 70 בייל ,ןַאמכָאר
 4523 ןמחנ ,שטיװעלימכַאר
 341 ,159 םָאר
 259 םהרבא ,םָאר
 601 לאומש ,ָאנַאמָאר
 94 ןָאמַײלעטנַאפ ,ווָאנַאמָאר
 189 ,179 (.ז ,ןומיר) .וו ,יקסווָאנַאמָאר
 619 .ד.ח ,יקסוװעקשַאמָאר
 584 ןַאמָאר ,יטענָאר
 169 .ק ,לַאטסָאר
 387 ,300 ןויצ-ןב ,טרָאּפָאּפַאר
 607 דוד ,טרָאּפָאּפַאר
 605 לרַאש ,טרָאּפָאּפַאר
 447 ,442 .מ ,סעפַאר
 370 ,365 ,264 יבצ ,יקסווָאקַאר
 551 ךעטיָאװ ,סוקַאר
 545 רעקַאר
 538 ןועמש ,ץיװָאדיבר
 333 ןסינ ,ַארַאבור
 ,174 ,173 ,170 (ר"זש) ןמלז ,ווָאשַאבור

5, 177, 1718, 218, 386, 622 
 584 ןיבור
 318 המלש ,ןיבור
 347 הירא ,טכילניבור
 338 ףסוי ,טכילניבור
 460 רתסא ,ןייטשניבור

 345 ,1609 השמ ,ןייטשניבור
 216 ,211 בר ,ןייטשניבור

 ,459 ,458 ,457 ,456 ןבואר ,ןייטשניבור
0, 403, 471 

 168 םחורי ,יקסװַאדור
 414 ,394 ,87 טלעווזור
 601 ,600 יבצ ,םתור--רעלימטור
 326 סחנפ ,גרעבנעטור
 198 ,69 .י ,ןַאמזיור
 268 דוד ,לעכיור
 320 לארשי ,לור
 536 .פ ,ףלור
 491 ,69 (ןָארקרעגיצנַאד) השמ ,ןור
 365 .ר.א ,יקצעסור
 328 רוטרא ,ןיּפור
 321 חקור
 582 ,581 רזעילא ,חקור
 129 עשוהי ,חקור
 382 (ןייטשווָאלב) להר
 256 דוי ,ןזייאביר
 243 ,242 לאכימ ,ןעזייאביר
 360 םחנמ ,ווָאלַאביר
 218 םהרבא ,יקצוביר
 427 ,403 ּפָארטנעביר
 536 רעגיר
 170 לואש רעגיר
 209 ,198 ,105 ילגימש--זדיר
 629 ַאננַא ,קירב--ןיקוויר
 176 לארשי ,ווָאטיר
 ,112 ,93 ,83 םהרבא ,(ןעזייר) ןיזייר

2, 216, 217, 588, 604, 606 
 ,269 ,268 ,261 ,259 ,221 ןמלז ,ןיזייר

1, 214, 216, 217, 218, 281, 
2, 2900 

 221 לבייל ,ןיזייר
 216 ןמלק ,ןיזייר
 216 עניירק ,ןיזייר
 218 ,271 ,221 לואש ,ןיזייר
 282 ,217 ,216 ,83 הרש ,ןיזייר
 345 בייל ,רענזייר
 ,199 ,195 ,137 ,65 בקעי ,רעדעפזייר

292 
 559 קחצי ,ךייר
 ,113 ,61 ,56 ,38 ,37 ,28 ןָאעל ,ךייר

3, 316, 322, 328 
 521 סקילעפ ,ךייר
 522 ,522 .א ,ןַאמכיײר
 523 .ה ,ןַאמכיײר
 242 םהרבא ,גרעבנעכייר
 492 .י ,סינייר
 458 סענייר
 218 ,186 ,177 לשנַא ,סייר
 ,שטיוועלעמיש) .י ,ןעסייר
 254 ,169 לדנעמ ,ףייר
 595 דערפנַאמ ,רעפייר
 323 קחצי ,קייר

 210 (הדוהי

61 
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 323 לארשי ,קייר
 335 רעטכיר
 222 ,221 (.ד ,ןיבייל) דוד ,רעטכיר
 334 קחצי ,ןומיר
 326 ,323 לאכימ ,לעגניר
 216 לאונמע ,םולבלעגניר
 502 לאירבג ,רעסיר
 632 .י.ב ,ָאדרַאקיר
 67 ,65 ןרהא ,סילקיר
 90 שיר
 145 ם"במר
 522 .ד.א ,עלעגער
 530 .י ,ווָאקינזער
 271 ףסוי ,גרובסנעגער
 385 ,102 קיזייא ,אבמער
 102 םוחנ ,אבמער
 655 םהרבא ,יטַאנַאקער
 474 הירא ,(רעפיצנעצ) ילאפר

 280 ,217 ,212 ,211 ,261 חמצ ,דַאבַאש
 480 .מ ,ןײטשנטָאש
 368 .וו ,ןײטשנעטַאש
 353 .י ,שטיװעיַאש
 459 םוחנ ,שטיװָאנכַאש
 135 ץיװָאנכַאש
 476 ,379 ,316 ןמלז ,טילַאש
 293 .י ,טילַאש
 545 ןָאעל ,טילַאש
 ,211 ,269 ,268 ,267 ,266 השמ ,טילַאש

1, 282, 283 
 473 דויז ,יקסוָאקלַאש
 581 רעמָאש
 334 השמ ,רעקנַאש
 332 רזעילא ,קַאטסָאש
 51 לאפר ,רַאפַאש
 462 בר ,.ד.א ,ָאריּפַאש
 473 (ריפש .ד.א) .ד.א ,ָאריּפַאש
 168 ַאלעב ,ָאריּפַאש
 394 ,119 םייח ,ָאריּפַאש

 212 הנוי ָאריּפַאש
 ,83 ,66 (רעשרָאפ .א) קחצי ,ָאריּפַאש

7, 137, 138 
 364 קחצי ,ָאריּפַאש
 590 והיעשי ,ָאריּפַאש
 472 ןמחנ ,ָאריּפַאש
 (עלייב) ַאלעב ,רעּפיש--ָאריּפַאש

9, 3500 

 (הניד) לגייפ-ענייש ,דנַאלב--ָאריּפַאש
165 

 388 ,322 ןושרג ,ןאמפַאש
 167 ןתנ ,ןַארפַאש
 214 (עלערעמש) והירמש ,ןארפַאש
 (ץַאש הירוא סקַאמ) .מ ,ןינַא--ץַאש

292 

 4323 ,328 .ל.י ,יקצַאש
 605 בקעי ,יקצַאש
 480 .י ,ןיוועל -- סעקצַאש
 653 קחצי ,יקַאש

 228 רָאש
 319 לשעה עשוהי ,רָאש
 368 ,367 ,360 .מ ,רָאש
 318 לדנעמ ילתפנ ,רָאש
 586 רעקסַאל ,ַאגַארַאש
 521 .וו ,וװָארַאש
 629 יכדרמ ,ןיײטשנרָאש
 27: .ש ,ןַאמפרַאש
 322 ,300 יבצ ,ןײטשפרַאש
 387 והיתתמ ,םהוש
 ,112 ,91 ,88 ,83 ,40 ןתנ ,עבלַאװש

9, 121, 185, 223, 227 

 529 .ה ,ץרַאװש
 252 סירָאמ ,ץרַאװש
 228 קרַאמ ,ץרַאװש
 419 ןָאמָאלַאס ,ץרַאװש
 385 לּפָאק ,ץרַאװש
 595 המלש ,ץרַאװש
 ,83 (יצַאנגיא) קחצי ,טרַאבצרַאװש

3, 301, 307--311, 315 
 545 ,402 ,116 ,86 םולש ,טרַאבצרַאװש
 583 (סַאילע) והילא ,דלעפצרַאוװש
 584 ,583 (סעזָאמ) השמ ,דלעפצרַאװש
 581 .ס ,דלעפצרַאװש
 634 (ןייטשנרעב יורפ) .פ ,רעמיווש
 352 לארשי ,רעצייווש
 167 ענילואפ ,רעבעווש
 118 .ש ,ףרַאשדרעװש
 319 ,םיובלוש
 624 ףסוי ,רעגניזלוש
 לארשי .,יקסװָאדַאש) רָאטקיװ ,ןַאמלוש

 162 ,160 ,156 ,151 (םייח --
 187 װוַאלסינָארב ,ץלוש
 222 השמ ,ןייטשלוש
 471 .ל ,יקסילָאמוש
 472 ,468 הילדג ,רעטסוש
 262 .פ ,ןַאיקוש
 385 ,187 ,179 םייח ,(רעעז) רערוש
 װָאשַאבור :עז -- ר"זש
 326 .ש ,גרעבצלָאטש
 325 ףלָאדא ,דנַאטש
 316 (ןדס בד) לרעב ,קָאטש
 144 ןושמש ,רעמַאהקָאטש
 602 רָאטקיװ ,קרַאטש
 584 .א ,ןַאמריוטש
 443 ,442 ,387 ,370 .י.א ,לעביטש
 218 רעלגייטש
 ,252 ,115 ,86 וַאלסינַאטס ,רעגייטש

9, 394 
 82 ,81 ןייטש
 516 רָאדיזיא ,ןייטש
 387 םחנמ ,ןייטש

 179 .ב.מ ,ןייטש
 620 .ש ,ןייטש
 158 לאינד ,קָאבנייטש
 239 ןמחנ קחצי ,גרעבנייטש
 529 .מ ,טדרַאהנייטש
 345 סחנפ ,סקַאװניײטש
 387 ,386 רזעילא ,ןַאמנייטש
 595 .ל.ס ,ץימנייטש
 338 .ג.י ,ריּפַאסנייטש
 600 (בוטנבא ריק:) ָאגַארד ,רענייטש
 552 הנח ,רענייטש
 146 ךלמילא ,רעייטש
 331 רשא ,ליטש
 ,464 ,449 (ןוימד-לעב) םוחנ ,ףיטש

23 

 592 ישי ,לעסעטש
 496 ףלָאדַא ,רעקעטש
 204 (ריאי) םהרבא ,ןרעטש
 580 ףלָאדַא ,ןרעטש
 229 לָאטַאנַא ,ןרעטש
 532 .ה ,ןרעטש
 246 לארשי ,ןרעטש
 580 דלָאּפָאעל ,ןרעטש
 ,586 (יבכוכ ,לאומש) ימעס ,ןרעטש

589 
 446 .י ,גרעבנרעטש
 589 ,588 בקעי ,גרעבנרעטש
 595 לווייפ ,גרעבנרעטש
 595 .נ ,גרעבנרעטש
 536 .זו ,םייהנרעטש
 595 לאינד ,דלעפנרעטש
 335 קחצי ,דלעפנרעטש
 234 ,232 ,57 װַאלסינָארב ,םואבוַארטש
 521 .א טרעברעזו ,סוארטש
 300 םולש ,טיירטש
 547 ,546 ,542 טרעבָאר ,רעקירטש
 352 ,150 ,148 בייל ,שטַאקעשטש
 464 ,453 .ל ,תלוביש
 587 רעביש
 557 רעבייש
 583 (רַאזַאל ,ונַאיניײש) .ל ,ןייש
 466 ןרהא ,גרעבנייש
 354 .א ,רעלסקעוונייש
 611 ,610 ,605 .ז ,יקסווָאקיײש
 387 רעליש
 325 המלש ,רעליש
 ,94 ,91 ,70 (יצירוַאמ) השמ ,לעמיש

233 
 270 (.י ,ןעסייר) הדוהי ,שטיוועלעמיש
 15 לאומש ,שטיוועקמיש
 343 ףיש
 389 (.פ ,הריס-ןב) סחנפ ,ןַאמפיש
 ,228 ,216 ,83 ,74 ,18 קחצי ,רעּפיש

3, 249 
 354 .ח.מ ,רעּפיש
 522 .י.װ ,ץיש

 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכזז

 600 .א ,קיש
 309 ,25 ,יקסרָאקיש
 221 ףלָאװ ,קיזשריש
 315 ןַאיבַאפ ,גנַאלש
 467 ,187 יקסנָאלש
 ,228 ,112 ,84 ,83 ,19 ,9 םכילע םולש

5, 286, 476, 581, 588, 594 
 523 ,512 םושרג ,םולש
 228 קַאינוװילש
 222 .ב ,ןיוועלש
 325 לימצ ,קַארָאמש
 168 קחצי ,שטיוועלומש
 354 ,353 לטייפ ,שטיוועלומש
 167 םהרבא ,שומש
 621 ףלָאדא ,דימש
 466 לאימחרי ,טדימש
 (דנַאלשטייד) 534 .ע ,טדימש
 (פטיל) 468 .ע ,טדימש
 545 דירפגיז ,ץימש
 38/ דוד ,ץיבונועמש
 424 .ד ,ינועמש
 218 .ל ,ינועמש
 316 בר ,סעקלעמש
 595 דוד ,ןש
 169 רעב ,רעּפַאנש
 523 .צ.ה ,רונש
 ,91 ,87 ,85 ,84 ,83 ,10 ןמלז ,רואינש

3 101, 112, 121, 252, 259, 286, 
4, 467, 416, 604, 609 

 ("ימלשורי,) בייל הדוהי ,ןָאסרואינש
208 

 389 ,94 ,82 לשיפ ,ןָאסרואינש
 282 ,263 לאלצב ,רעדיינש
 465 .ש ,רעדיינש
 610 .ל.ש ,ןַאמרעדיײנש
 546 רוטרַא ,רעלצינש
 70 םירפא ,יקצעלדעש
 489 ,482 ןאמטכעש
 83 .י ,ןאמטכעש
 610 ,605 ,100 ףסוי ,ןַאמטכעש
 581 לארש'י ,רעטכעש
 565 ףסוי ,דלעפנעש

 261 .י ,ןיקסעש
 ,241 ,165 ,160 ,151 ךורב ,רענפעש

0, 292, 294 

 ,80 ,74 ,72 (ימלא .א) .ח.א ,סּפעש
3, 86 

 533 םיכַאָאי סנַאה ,סּפעש

 485 .ד ,רעש

 218 לאלצב ,ןַאמרעש

 167 לאונמע ,רערעש

 342 (ענדָארג) יקסוועשערעש

 199 ,124 ,97 לאכימ ,יקסוועשערעש

 463 לאומש ,יקסוועשערעש



 ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 370 ןועמש ןרהא ,לַאּפש
 222 לקנַאי ,ןַאּפש
 138 ןועמש .,לגיּפש
 (?סעלע, ,"טעלה,) שיבייל ,ןַאמלגיּפש

292 
 326 ,325 לאוי ,לעגיפש
 176 .א ,ןַאמלעגיּפש
 83 ףלָאװ ,ןַאמלעגיּפש
 187 ,179 ,178 ,175 .ל ,ןַאמזיּפש

 יש) לשיפ-םחורי ,שטיװעלַאטיּפש
136 

 414 ךורב ,ַאזָאניּפש
 601 דוד ,רעציּפש
 599 ָאגוה ,רעציּפש
 552 (שטַאקנומ ןופ בר) אריּפש
 352 ("תפי הדוהי,) דוד ,ארִיּפש
 513 לארשי םייח ,אריּפש
 471 ,147 ,144 ריאמ ,אריּפש

 : ,ל
 318 יבצ בקעי ,גנילרעּפש 1 :

 354 ןושרג ,רפש
 310 ,187 ףסוי ,קַאצנירּפש
 92 רַאלקש
 354 ןז"ש ,יאגרש
 390 בקעי ,ןַאמביירש
 277 (רעינישזניא) רעביירש
 325 ר"ד ,רעביירש
 129 רדנסכלא-המלש ,רפוס--רעביירש

 129 םנוב החמש ,רפוס--רעביירש
 331 (ארירש) .ש ,רעיירש
 140 רעצעזטפירש
 187 תרש

 115 םימואת
 233 ,57 בד ,ןובית
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 651 סָאּפַארגָאנָארכ סָאטילעַארזיא ָא
 564 גָאליװ ַא
 588 םַאדַא
 526 רעטעלב--לעַארזי--סַאדַא
 596 ,593 ,581 לורעווידַא
 321 ,320 ןויצ-תבהא
 386 ,324 ונלהא
 318 המכח בהוא
 320 ותדלומ ץראו ומע בהוא
 652 יטנַאװַא
 488 ,487 ,415 (עגיר) טסָאּפ-טנװָא
 198 (עשרַאװ) רעירוק:טנווָא
 ,279 ,278 ,259 (ענליוו) רעירוק-טנוװָא

280 
 595 ירַאק יוא
 ,571 ,569 ,564 ,561 ,555 טעלעק יוא

595 
 594 (עיבַארַאסעב) ךַאװ רעד ףיוא
 164 (ןלוּפ) ךַאװ רעד ךיוא
 595 (ץיוװָאנרעשט) יובפיוא
 492 ,449 (עגיר) יובפיוא
 471 גנַאגפיוא
 610 געוודייש ןפיוא
 562 גנוטייצ עשידיי עשידנַאלרַאגנוא
 537 גנוגעוַאב רעזדנוא
 274 טרָאװ רעזדנוא
 354 געוו רעזדנוא
 282 ,214 ,272 ,259 ,42 גָאט רעודנוא
 296 טַאלבעגַאט רעזדנוא
 352 ןָאפעלעט רעזדנוא
 296 ענובירט רעזדנוא
 סערּפסקע רעװָאכָאטסנעשט רעזדנוא

354 

 84 ,72 ,9 ןבעל רעזדנוא
 334 סערּפסקע רעיסעילָאּפ רעזדנוא
 471 ןָאּפ רעזדנוא
 53/ טייהיירפ רעזדנוא
 458 ,266 ,259 דניירפ רעזדנוא
 157 גנוטייצסקלָאפ רעזדנוא
 594 ,593 ,578 טייצ רעזדנוא
 553 (עיכעשט) גנוטייצ רעזדנוא
 353 (ווָאכָאטסנעשט) גנוטייצ רעזדנוא
 ,269 ,259 (ענליוו) עמיטש רעזדנוא

20 

 354 (ווָאכָאטסנעשט) עמיטש רעזדנוא
 410 קנַאדעג רעטעברַא רעזדנוא
 537 קנַאדעג רעזנוא
 344 ,341 סערּפסקע רענדָארג רעזנוא
 4170 לדנַאז רעזנוא
 625 ,623 (עיגלעב) טרָאװ רעזנוא
 345 (ענדָארג) טרָאװ רעזנוא
 496 (עשרַאװ) טרָאװ רעזנוא
 460 ,453 (עטיל) טרָאװ רעזנוא
 324 (גרעבמעל) טרָאװ רעזדנוא
 615 ,612 ,610 (זירַאּפ) טרָאװ רעזנוא
 470 (ענוװָאק) טרָאװ רעזנוא
 623 (עיגלעב) געוו רעזנוא
 533 (דנַאלשטייד) געוו רעזנוא
 460 (ןעכנימ) געוו רעזנוא
 465 (ענוװָאק) געוו רעזנוא
 332 ,320 (ענוװָאר) געוו רעזנוא
 484 ,481 (עגיר) געוו רעזנוא
 206 טלעוו רעזנוא
 532 קרעװ רעזנוא
 157 גָאט רעזנוא
 ,442 ,438 ,433 (סעדָא) ןבעל רעזנוא

443 
 ,338 ,327 (קָאטסילַאיב) ןבעל רעזנוא

9 
 345 (ענדָארג) ןבעל רעזנוא
 336 ,230 (לעװָאק) ןבעל רעזנוא
 531 (גיצּפייל) ןעבעל רעזנוא
 344 ,243 ןגרָאמ רעזנוא
 ,101 ,93 ,69 ,68 ,17 סערּפסקע רעזנוא

0 190--199, 237, 248, 1238, 344, 
4, 609 

 166 ,157 ,156 טייצ רעזנוא
 465 (ענוװָאק) ףור רעזנוא
 471 (לװַאש) ףור רעזנוא
 592 ,591 ,590 ַאירינוא
 521 עלָאש רענעגייא ףוַא
 554 ,548 םייחה רצוא
 564 טשע זא
 625 תודחא
 324 רעטעלב-הוחא
 537 גנוטייצ עטרירטסוליא עשידיא
 490 רעדליב עשידיא
 319 עסערפ עיירפ עשידיא

 ןעגנוטייצ ןופ לטעצכוז

 595 עסערפ עשידיא
 531 עיצַארעּפָאָאק עשידיא
 134 טַאלבעגַאט סעשידיא
 320 טַאלבסקלָאּפ סעשידיא
 463 ,453 ןבעל רעשידיא
 466 י"א ןיא טַאטשנדיא
 441 (דַארגָארטעּפ) ַאיטסעווזיא
 319 ,129 טילעַארזיא

 איזראַעליטאַ  225
 224 יקסלָאּפ ַאטילעַארזיא
 558 ינלַאזַאק ַאטילעַארזיא
 580 ,579 ןעמָאר לוטילעַארזיא
 טַאלבעדניימעג סעשיטילעארזיא

 535 (ןלעק)
 טַאלבעדניימענ סעשיטילעַארזיא

 536 (םײהנַאמ)
 ריפ טַאלבעדניײמעג סעשיטילעַארזיא

 536 ץלַאּפּפ יד
 320 טַאלבסקלָאפ סעשיטילעַארזיא
 ,495 טַאלבנעילימַאפ סעשיטילעַארזיא

1 522, 528 
 605 עממיטש סלעַארזיא

 אָיטשיזנאַ  320
 451 ,450 ,433 טייקינייא
 642 ָאקיטילעַארסיא ערעירָאק ליא
 יננעיזדָאע רעירוק ינַאװָארטסוליא

0, 306 

 588 ַאקסַאיערוװעד ַאנָאיצַארטסוליא
 610 עסערּפ עשידיי עטרירטסוליא
 יד ריפ ןטפעהטַאנָאמ עטרירטסוליא

 סעיו ןסערעטניא עטמַאזעג
 542 סמוטנעדוי

 ,522 ,507 ,506 ,505 ךייר ןשטיוד םיא
3, 527 

 249 גנינעּפָאה רעזניא
 584 ואערוועי לורַאטיטסניא
 615 וויוושז ןָאיסַאמרָאפניא
 עד סנַאשזַא'ל עד ןַאיסַאמרַאפניא

 615 וויוושז סערּפ
 סעי טַאלבסנָאיצַאמרָאפניא

 ריִפ סעסושסוַאלַארטנעצ
 529 ןַאבפוַא דנוא עפליה

 528 רעטעלב סנָאיצַאמרָאפניא
 468 עיצַאמרָאפניא

 640 ,638 ,631 ןטילעַארסיא
 321 ידוהי שיא
 321 םינתיא
 534 ,498 סָארטַאבלַא
 519 ַאקסַאנַאמָאר ַאניבלַא
 ןעדוי רעד גנוטיײצנעכָאװ ענײמעגלַא

 525 דנַאלשטיוד ןיא
 גנוטייצ עשידוי ענײמעגלַא

 574 ,565 ,559 ,555 (טשעּפַאדוב)
 סמוטנעדוי סעד גנוטייצ ענײמעגלַא

2 526 

 601 תונמא
 318 םעונ ירמא
 615 ןַאװַא ןַא
 352 טַאלב-ןסנַאנַא
 583 יצילעַארזיא ורטנעּפ לורַאונַא
 619 ןַאגרָא סנָא
 522 טסעװ דנוא טסָא
 235 יצשַאכָאדַאיװ עינטַאטסַא
 594 ,518 גנוטייצ עשידויטסָא
 532 וַאשדנור-עסַא
 234 ,232 ,58 ,57 ַאיניּפָא
 587 ַאטסינָאיס ַאיניּפָא
 449 לוש רעיינ רעד וצ ןגעוו יד ףַא
 625 סערּפיפָא
 450 טנָארפ ןכעלטפַאשנסיװ ןפַא
 449 טנַארפכַארּפש ןפַא
 389 םיקפא
 332 עיקסנילָאװ ָאקָא
 594 ןגַארפ עלעוטקַא
 447 ,433 ,415 ,187 רבַאיטקָא
 654 ,652 ןָאיסקַא

 אַקסיאַן-פּרענסאַ  654
 157 גָאט-רעטײברַא
 621 (עיגלעב) טרַאװ-רעטײברַא
 251 רַאטַאמרַאפניא-רעטעברַא
 471 (ןילרעב) קנַאדעג-רעטעברַא
 471 (ןיוו) קנַאדעג-רעטעברַא
 470 (עגװַאק) קנַאדעג-רעטעברַא
 610 (זירַאּפ) טרָאװ-רעטעברַא
 411 ןבעל-רעטעברַא;
 401 עניטסעלַאּפ-רעטעברַא

 157 ןגארפ-רעטעברַא

 219--213 (עשרַאװ) גנוטייצ-רעטעברַא



 ןעגנוטייצ ןופ לטעצכוז

 (ווָאכָאטסנעשט) גנוטייצ-רעטעברַא
154 

 443 (ווַאקרַאכ) גנוטייצ-רעטעברַא
 470 (ענוװַאק) גנוטייצ-רעטעברַא
 595 (עינעמור) גנוטייצ-רעטעברַא
 471 ףור-רעטעברַא
 324 ,165 (גרעבמעל) עמיטש-רעטעברַא
 351 (שטירזעמ) עמיטש-רעטעברַא
 443 (דַארגַארטעּפ) עמיטש-רעטעברַא
 485 (עגיר) עמיטש-רעטעברַא
 532 טרָא
 527 ןיטעלויב-טרָא
 537 תועידי-טרָא
 324 לאירא
 526 ץנעדנַאּפסערָאק-סּוװערַא
 531 (זילרעב--גַאה) לארשי-ץרא
 613 (זירַאּפ) לארשייץרא
 445 (דַארגָארטעּפ) לארשי-ץרא
 612 סנַארפ עד טילעַארזיא ווישרַא
 594 תולוכשא

 480 ,45 גָאטַאב
 530 רעטעלב-ווַאכַארָאב
 632 ,626 (דנַאלַאה) ךרדב
 391 (עשרַאװ) ךרדב
 561 גַאשיוא יטשעּפַאדוב
 531 ןעדַארַאמַאז רעד דנוב
 553 רעטעלב-סעדנוב
 449 ןרעטש רעקָאטסילַאיב
 595 ןיטעלויב
 רעשיטסינויצ רעד ןופ ןיטעלויב

 613 ךיירקנַארפ ןיא עיצַארעדעּפ
 לארשיל תמייקה ןרקה ןופ ןיטעלויב

13 
 595 זנוא ייב
 451 ןַאשזדיבָאריב
 448 ַאדזעיווז ַאיַאקסנַאשזדיבָאריב
 448 ןרעטש רענַאשזדיבָאריב
 386 םהרבא תיב
 320 רצואה תיב
 564 ,567 םימכחל דעו תיב
 527 רעטעלב סייוו-ואלב
 526 רעטעלב
 גנוגינייארעפכוב ןעשידוי רעד רעטעלב

528 
 ,עיפַארגָאמעד עשידיי רַאפ רעטעלב

 531 קימָאנָאקע ןוא קיטסיטַאטס
 552 וַארפ עשידוי יד ריפ רעטעלב
 625 קבאמב
 385 ,382 רבעמב
 466 הכרעמב
 558 היננח-ב

 390 בכוכ"ןב
 530 ןילרעב תירבינב
 530 דנַאלשטיוד תירב:ינב
 440 קינשזָאבזעב
 622 ,617 רעטעלב עשיגלעב
 603 ַארָאּפטָאּפ ַאיצנעלַאוװענעב
 527 גנוטייצ עשידו' רענילרעב
 507 טרַאדנַאטס רענילרעב
 575 גנוטייצסקלָאּפ רעסַאסגערעב
 648 ָאװטסטַארב
 619 (עיגלעב) אבכוכ'רב
 527 רעטעלב אבכוכ-רב
 334 טַאלבנכָאװ רעקסירב
 334 טאלבגָאט רעקסירב
 444 יאקרב
 466 רתיב ליבשב
 322 לוק-תב
 322 לארשי לוק-תב

 622 לואג
 495 ,7 םאדרעטסמא עד ַאטעזַאג
 328 ַאקסװַאשרַאװ ַאטעזַאג
 328 ַאנרָאשטעיװ ַאטעזַאג
 590 ,579 ַאקסַאיערוועי ַאטעזַאג
 328 ַאננַארָאּפ ַאטעזַאג
 328 ַאננעיזדַאצ ַאטעזַאג
 441 ַאדנוב סָאלָאג
 49/ עפואלנעטרַאג
 590 ,324 הינודרוג
 226 יקסווָאדישז סָאלג
 531 (שטייד) לגלג
 468 ,334 ,263 םילג
 622 דרעזעג
 445 ץולַאכעג
 501 ,494 ןילרעב טַאלבסעדניימעג
 טַאלבסטמא דנוא גנוטייצ-עדניימעג

 553 (ןרהעמ)
 342 ,341 ַאכע עיַאקסנענדַארג
 345 ,341 ןבעל רענדָארג
 344 ,341 טנעמָאמ רענדָארג
 343 ,341 גנוטייצ רענדָארג
 345 ,344 רעירוק רענדָארג
 344 ָאידַאר-רענדָארג
 345 עמיטש רענדָארג
 בבאוא דנַאלשטיוד ריפ עשזָאלסָארג

502 
 436 ךַאלעמיוב עקנינירג

 544 דנַאלדנעבַא סַאד
 595 טרָאװ עשידיא סָאד

 486 (עגיר) קלָאפ עשידיא סָאד
 סָאד 'ז (עשרַאװ) קלָאפ עשידיא סָאד

 קלָאפ (עשידוי) עשידיי
 טַאלבנעטנַאסערעטניא סעשידיא סַאד

32 

 527 דנאב סַאד
 125 טַאלבעגַאט רענילרעב סַאד
 ,170 ,127 ,70 (עשרַאװ) טרָאװ סָאד

4+--119, 496, 506, 522 
 492 ,462 ,461 ,400 (עטיל) טרָאװ סָאד
 436 (גרוברעטעּפ) טרָאװ סָאד
 529 ןיזַאגַאמ עשידוי סַאד
 528 ָאכע עשידוי סַאד
 530 קלָאפ עשידוי סַאד
 606 טַאלב עשידוי סָאד
 352 טַאלבנכָאװ עשידיי סָאד
 622 (עיגלעב) טרָאװ עשידיי סָאד
 ,12 (עשרַאװ) טרָאװ עשידיי סָאד

4 135, 136, 137, 138 
 443 (קסנימ) טרָאװ עשידיי סָאד
 עשידוי סָאד) טַאלבגָאט עשידיי סָאד

 ,150--128 ,120 ,86 ,11 (טַאלבגָאט
285 

 (קלַאפ עשידוי סָאד) קלָאפ עשידיי סָאד
7 18, 39, 40, 53, 07, 358 

 321 (ווָאװל) טַאלבסקלָאפ עשידיי סָאד
 --ןטַאּפרַאק) טַאלבסקלָאּפ עשידיי סָאד

 515--512 (סור
 598 טַאלבלַארטנעצ עשידיי סָאד
 435 ,81 ןבעל סָאד
 189--170 (עשרַאװ) טרָאװ עיינ סָאד
 354 (ווָאכָאטסנעשט) טרָאװ עיינ סָאד
 471 (ענווָאק) טרָאװ עיינ סָאד
 332 (ענווָאר) טרָאװ עיינ סָאד
 338 (קָאטסילַאיב) ןבעל עיינ סָאד
 595 (עיבַארַאסעב) ןבעל עיינ סָאד
 582 ,581 טַאלבסקלָאפ עיינ סָאד
 448 ףרַאד עשיטסילַאיצַאס סָאד
 615 םוטנדיי עשידרפס סָאד
 617 (שיזיוצנַארפ ,עיגלעב) קלָאפ סָאד
 ,347 ,266 ,259 (ענליוו) קלָאפ סָאד

27 
 320 (יײמָאלָאק) קלָאפ סָאד
 488 ,485--478 ,415 (עגיר) קלָאפ סָאד
 581 טַאלבסקלָאפ סָאד
 532 ןיּפָארטנַאליפ סַאד
 537 (ןילרעב) טרָאװ עיירפ סָאד
 324 (גרעבמעל) טרָאװ עיירפ סָאד
 470 (ענווָאק) טרָאװ עיירפ סָאד
 534 טלעצ סַאד
 594 טרָאװ עוויטַארעּפָאָאק סָאד
 -- יקסנַאלשיװדָאנ שטַאגעשטסָאד

 לעסכייוו רע ןַא רעטכַאבָאעב רעד
8, 225 

 538 ריבד
 644 (ןאלימ) רבד

 ,179 ,178 ,176- 174 (ביבא-לת) רבד
7, 188, 217, 305, 374, 382, 
2, 523 

 390 הרומה רבד
 140 םילועה ירבד
 386 ,146 ונלגד
 381 ,215 םויה ראוד
 79 ,18 עטָארג ַאװד
 531 גנוטייצ עשיטילעַארזיא-שטיוד
 דנובעדניימעג רעשיטילעַארזיא-שטיוד

51 

 525 גנוטייצ עניײמעגלַא עשטיוד
 327 גנוטייצ רעגרעבמעל עשטיוד
 57 ינרַאלוּפַאּפ קיננעיזד
 615 ,612 ,408 לקינָארק שיאושזד
 223 יננַארָאּפ קיננעשזד
 409 טסָאּפ םעלַאזורעשזד
 595 גנונעפָאה עשידיא יד
 531 עיצַארגימע עשידיא יד
 317 טסָאפ עשידיא יד
 ,4715 (עגיד) עמיטשסקלָאפ עשידיא יד

478 

 ,453 (ענוװָאק) עמיטש עשידיא יד
6 -4600, 462, 481 

 ,416 ,415 (עגיר) עמיטש עשידיא יד
9 481 

 145 (שזדַאל) עמיטש עשידיא יד
 ,162 ,156 ,151 עמיטש רעטײברַא יד

221 
 527 טַײברַא יד
 521 טפַאשנײמעגסטײברַא יד
 534 .פ.צ.ב יד
 541 עדניימעג יד
 527 טפַאשניימעג יד
 582 גנונעפָאה יד
 622 ,617 (עיגלעב) ךָאװ יד
 324 (גרעבמעל) ךָאװ יד
 471 (ענוװָאק) ךָאװ יד
 594 (עינעמור) ךָאװ יד
 546 (ןיוו) טײהרַאװ יד
 321 (גרעבמעל) טײהרַאװ יד
 446 (דַארגָארטעּפ) טײהרַאװ יד
 545 ,544 (גָארּפ) טײהרַאװ יד
 546 טפַאשטריוװ יד
 208 ,166 (דנוב) טלעוו יד
 472 (ענווָאק) טלעו יד
 442 (וועיק) טלעוװ יד
 496 ענהיבטלעוו יד
 212--200 (עשרַאװ) טַאט יד
 590 (עינעמור) טַאט יד
 531 ענובירט יד
 532 עמיטשרעטיײברַא עשידוי יד
 528 עדניימעג עשידוי יד
 528 ןָאיצַארגימע עשידוי יד
 528 וַארּפ עשידוי יד
 5298 עסערמ עשידוי יד
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 ריפ גנוטייצ עשידוי יד
 499 דנַאלשטױדטסָא

 528 ןעדוי יד
 544 טסעּפנעדוי יד
 331 ,320 ךָאװ עשידיי יד
 436 (ענליוו) טלעוו עשידיי יד
 516 (גרובשערּפ) טלעוו עשידיי יד
 624 ,622 ,617 ענובירט עשידיי יד
 546 עסערּפ עשידיי יד
 ,544 (ןירב) עמיטשסקלָאפ עשידיי יד

5, 554, 516 
 582 טפנוקוצ עשידיי יד
 621 ,617 (עיגלעב) גנוטייצ עשידיי יד
 545 ,544 (ןיוו) גנוטייצ עשידיי יד
 (סור'ןטַאּפרַאק) גנוטייצ עשידיי יד

2, 513, 574 
 545 ,544 (ןיוו) עמיטש עשידִיי יד
 (סור-ןטַאּפרַאק) עמיטש עשידיי יד

2, 513, 514 
 449 ךַארּפש עשידיי יד
 619 ,617 עמיטש-ןטנַאשרַאמ יד
 547 ,545 ,542 טלעװ עיונ יד
 544 עסערּפ עיירפ עיונ יד
 543 טייצ עיונ יד
 157 (עשרַאװ) טייצ עיינ יד
 610 (זירַאפ) טייצ עיינ יד
 569 (שירַאגנוא) דרע יד
 515 ,512 לעקַאפ יד
 ,506 ,496 גנוטייצ רעטרופקנַארּפ יד

522 

 595 טייהיירפ יד
 148 ,147 עסערּפ יד
 496 (דנַאלשטייד) טפנוקוצ יד
 164 (קרָאירינ) טפנוקוצ יד
 465 (ענוװַאק) טפנוקוצ יד
 324 ךָאװ עשיטסינויצ יד
 354 (ווָאכָאטסנעשט) טייצ יד
 408 (ןָאדנָאל) טייצ יד
 ,2713 ,170 ,157 (גרוברעטעּפ) טייצ יד

4 276, 436 
 465 (ענווָאק) טייצ יד
 1517 (עשרַאװ) טייצ יד
 276--212 (ענליוו) טייצ יד
 622 ,617 (עיגלעב) גנוטייצ יד
 319 ,317 (גרעבמעל) גנוטייצ יד
 471 ןָאפ עשיטסינומָאק יד
 132 עקיּפָאק יד
 449 לדָאנ עטיור יד
 546 עמיטש יד
 גנוטייצ עטריגיליווירּפ רעטרופנרהיד

495 
 596 ,593 ,587 ַאדַאינימיד
 טנרוק ישיגַאטיירפ ןוא עשיגַאטשניד

7 
 631 ,630 ,627 ,626 רעטכַאװ עסדוי עד
 633 ,626 טסָאּפ עסדוי עד

 632 סנירּפ עסדוי עד
 635 ,634 טנַארקדכעי עסדוי רעד
 635 ןָאנַאביל עד
 634 ,632 דנָאװַאכַאדײרפ עד
 547 דנוב רעשיטַארקָאמעד
 614 ונ--ןָאדנַאפעד
 44/ רעטעברַא רעסעדָא רעד
 517 גנַאגפיוא רעד
 556 רַאגנוא רעד
 527 גיטשפוַא רעד
 360 דיא רעד
 593 ,518 (עינעמור) דיא רעד
 606 זירַאּפ ןיא דיא רעד
 162 (דנוב) רעטייברא רעשידיא רעד
 (גרעבמעל) רעטײברַא רעשידיא רעד

322 
 606 (זירַאּפ) רעטײברַא רעשידיא רעד
 582 טסייג רעשידיא רעד
 581 ,578 ףַארגעלעט רעשידיא רעד
 468 (ענװַאק) טנעדוטס רעשידיא רעד
 448 רעױּפ רעשידיא רעד
 495 טניירפ רעשידיא רעד
 468 רָאטַארעּפָאַאק רעשידיא רעד
 528 ,501 ,494 טילעַארזיא רעד
 544 ןעזעב רענרעזייא רעד
 443 לַאנָאיצַאנרעטניא רעד
 510 םרַאלַא רעד
 320 ,319 קילארשי רעטלַא רעד
 446 תמא רעד
 622 ,619 ץל רענעּפרעװטנַא רעד
 449 סעריוקיּפא רעד
 447 (וועשטידרעב) רעטעברַא רעד
 321 (גרעבמעל) רעטעברַא רעד
 530 תירב-ינב ןעדרַא רעד
 526 דנוב רעד
 324 ןלטב רעד
 ,196 סערּפסקע רעקַאטסילַאיב רעד

237 

 527 טסניד ןשידוי םיא עטמַאעב רעד
 621 גָאט רעשיגלעב רעד
 622 ,617 ץל רעשיגלעב רעד
 470 (ענוװַאק) הכאלמ-לעב רעד
 324 (עגיר) הכאלמ-לעב רעד
 318 עטַאב רענַאיצילַאג רעד
 284 ןויצ ןגעוו קנַאדעג רעד
 521 טסײגסטּפַאשניימעג רעד
 495 ץַאלפ ואש עסָארג רעד
 266 רעלדנעה-ץלָאה רעד
 49 רָאטקַאד-זיוה רעד
 94 דניירפזיוה רעד
 619 ,617 רעגנוה רעד
 581 ץעוי ערהַאװ רעד
 ,92 ,89 ,88 ָאידַאר רעװעשרַאװ רעד

3 106, 126, 127, 218, 351, 
 449 ,28ג סעמע רענליוו רעד

 528 (דנַאלשטייד) געוו רעד
 284 ,72 ,71 ,9 (עשרַאװ) געוו רעד
 492 (ענליוו) געוו רעד
 484 ,481 ,480 ,475 (עגיר) געוו רעד
 621 רעזייווגעוו רעד
 ,320 ,264 ,259 (ענליוו) רעקעװ רעד

2325 
 ,444 ,442 ,433 (קסנימ) רעקעוװ רעד

40 

 610 (זיראּפ) רעקעוװ רעד
 582 ,581 (עינעמור) רעקעו רעד
 635 דנַאטשלטימ ןשידיי ןופ ןוז רעד
 319 ,284 ,182 ,9 ףַארגעלעט רעד
 609 ,604 (זירַאּפ) גַאט רעד
 46 ,42 (עשרַאװ) גָאט רעד
 521 ,500 דנובדנעגוי רעד
 ,140 ,129 ,138 ,1237 (עשרַאװ) דוי רעד

1 142 

 444 ,442 ,433 (קסנימ) דוי רעד
 320 (עקַארק) דוי רעד
 529 רעקרעװדנַאה עשידוי רעד
 530 עליוו עשידוי רעד
 529 רעדניפדאפּפ עשידוי רעד
 529 ,500 טנעדוטש עשידוי רעד
 554 דלַארעה רעשידוי רעד
 ,499 ,495 ,494 (דנַאלשטייד) עדוי רעד

2, 528 
 546 (ןיו) עדוי רעד
 319 דניירפנעדוי רעד
 516 ,553 טַאטשנעדוי רעד
 531 עדוי עגנוי רעד
 133 ,132 ,70 דיי רעד
 546 (ןיוו) רעטײברַא רעשידיי רעד
 (גרעבמעל) רעטײברַא רעשידיי רעד

321 
 546 געוו רעשידיי רעד
 321 רעקעװ רעשידיי רעד
 618 טנעדוטס רעשידיי רעד
 436 ,137 טנַארגימע רעשידיי רעד
 334 ,332 רעירוק רעשידיי רעד
 324 ץל רעד
 ,46 ,42 ,11 ,9 (עשרַאװ) טנעמָאמ רעד

1 56, 58, 60, 62, 68, 11--124, 
5, 126, 127, 134, 137, 140, 168, 
1, 186, 188, 189, 190, 194, 205, 
7, 208, 210, 211, 237, 238, 248, 
3, 346, 348, 349, 351, 379, 418, 
5, 438, 406, 622 

 463 ,453 (עטיל) טנעמָאמ רעד
 532 ,509 ,499 ןעגרָאמ רעד
 437 ןרעטשנעגרָאמ רעד
 ,513 ,512 טסירָאמוה רעשטַאקנומ רעד

574 
 532 יבכמ רעד

 ןעגנוטייצ ןופ לטעצכוז

 619 ברעמ רעד
 532 ,499 עדוי עשטיודלַאנַאיצַאנ רעד
 546 (ןירב) געוו עיונ רעד
 553 (ןיוו) געוו עיונ רעד
 492 (ענליוו) געוו רעיינ רעד
 466 (ענוװַאק) געוו רעיינ רעד
 273 ,259 ןגרָאמ רעיינ רעד
 443 טַארקַאמעד-לַאיצַאס רעד
 322 םינפ-תוזע רעד
 444 רעטעברַא-דרע רעד
 624 ,617 לעקַאפ רעד
 533 ,499 ּפורטרָאפ רעד
 594 קנופ רעד
 145 רעקַאלפ רעד
 445 קנַאדעג רעשירַאטעלַארּפ רעד
 354 רעירַאטעלַארּפ רעד
 284 קָאלג סטייהיירפ רעד
 521 גַאטיײרפ רעד
 619 (עיגלעב) דניירפ רעד
 457 (עשרַאװ) דניירפ רעד
 282 ,213 ,259 (ענליוו) דניירפ רעד
 ,12 ,19 ,8 (גרוברעטעּפ) דניירפ רעד

1 151, 166, 284, 285, 434 

 624 (שימעלפ) קנַאדעג רעיירפ רעד
 129 רעטכעוו-ןויצ רעד
 210 ,269 ,259 טסינומָאק רעד
 447 ןרעטש רעשיטסינומַָאק רעד
 527 ףמַאק רעד
 582 סַאּפמָאק רעד
 521 טרַאװטסנוק רעד
 448 רַאטסוק רעד
 622 רעירוק רעד
 544 וקירעקיק רעד
 324 רעלדנעהניילק רעד
 443 רעפמעק רעד
 485 ,4 ,405 תמא רעטיור רעד
 622 (עיגלעב) ףור רעד
 486 (עגיר) ףור רעד
 533 ,499 טסיניצסטַאַאטש רעד
 594 לַאנרושז-בוטש רעד
 423 (עװקסָאמ) ןרעטש רעד
 451 (וועיק) ןרעטש רעד
 515 ,512 (סור-ּפרַאק) ןרעטש רעד
 594 םַארטש רעד
 195 ץעגייש רעד
 533 ,503 ,501 דליש רעד
 321 טַאלבנעכָאװ סמואבנריב ר"ד
 טפירשנכַאװ עשיכיירטסע סכָאלב ר"ד

54 

 220 רעשטיבָאהָארד
 587 ַאונ ירומורד
 590 רעונה ךרד
 386 ימואלה רמושה ךרד
 286 ,146 ונכרד



 ןעגנוטייצ ןופ לטעצכוז

 622 (עיגלעב) רורד
 595 (עינעמור) רורד
 422 (דנַאלסור) רורד

 601 ביבאה
 321 ,320 (עיצילַאג) רואה
 582 (עינעמור) רואה
 טַאלבנעילימַאפ עשידוי רעגרובמאה

207 
 571 תמאה
 470 גנוטייצ-ירטסודניא ןוא לדנַאה
 137 גנוטייצ-סלדנַאה
 625 טנַאה ןיא טנַאה
 264 גנונפַאה
 460 ,375 ץראה
 634 השאה
 619 לוכשאה
 320 (עיצילַאג) רקובה
 458 ,381 ,364 (ביבא-לת) רקובה
 319 רוא-רקובה
 588' המיבה
 656 ןבה
 553 יבכמה רובגה
 442 הניגה
 592 המשגה
 521 רתיב-דה
 457 אטיל דה
 321 לגדה
 363 ראודה
 582 ךלהה
 437 ,434 ,379 ,298 ,266 ,259 ןמזה
 531 רבחה
 625 לייחה
 263 ,262 םייחה
 319 (עיצילַאג) ץולחה
 527 (דנַאלשטייד) ץולחה
 591 (עינעמור) ץולחה
 320 ןומרחה
 320 תודהיה
 568 ,561 ידוהיה
 319 יחצנה ידוהיה
 378 ,369--261 ,9 םויה
 581 ,580 ץעויה
 527 טקערידגימע-.א.צ.י-סאיה
 ,10--17 ,16 ,11 ,9 (עשרַאװ) טנייה

1, 12, 14, 75, 76, 81, 83--86, 89, 
0 91, 93, 97, 101, 103, 105, 109, 
4 121-119, 124, 132, 140, 145, 
6, 1844, 188, 190, 203, 227, 233, 
7, 238, 248, 251, 294, 346, 347, 
4, 373, 377, 379, 380, 391, 435, 
8, 607 

 490 ,45 (עגיר) טנייה

 ,69 ,64 ,17 (עשרַאװ) סעיינ עקיטנייה
0 137 

 344 (ענדָארג) סעיינ עקיטנייה
 457 ,453 (ענוװָאק) סעיינ עקיטנייה
 527 רעטעלב-דנוב-ענייה
 רעשידיי רעטרירטסוליא סלקיה

 554 רַאדנעלַאקסקלָאפ
 321 ןדריה
 319 חריה
 129 ילארשיה
 390 בכוכה
 546 חוכה
 325 ,320 ,259 למרכה
 319 םרכה
 129 ןונבלה
 318 םלוע תוכילה
 502 ,495 ,494 (ןילרעב) ףסאמה
 324 (עיצילַאג) ףסאמה
 318 רשבמה
 ,434 ,319 ,298 ,297 ,130 ,128 דיגמה

582 
 406 ,385 הנידמה
 435 ,130 ,129 עידומה
 632 ,631 ,630 ,626 (דנַאלָאה) יחרזמה
 382 ,381 (עשרַאװ) יחרזמה
 324 (גרעבמעל) יחרזמה
 320 ותדלומ ץראל הבהא ריכזמה
 582 ,341 ,339 ,18 ,8 ץילמה
 655 הרונמה
 212 שעמה
 300 ,299 ,298 ,297 הפצמה
 582 ץיקמה
 521 רמשמה
 641 טפשמה
 465 ףיקשמה
 324 רעונה
 318 רשנה
 442 רבעה
 140 (ןילרעב) ירבעה
 321 ,319 (עיצילַאג) ירבעה
 656 (דנַאלנכירג) ירבעה
 602 (עיװַאלסַאגוי) ירבעה
 648 ,647 (עירַאגלוב) ריעצה ירבעה
 322 (עיצילַאג) ריעצה ירבעה
 386 דבועה
 ,380 ,379 ,377 ,367 ,325 ,300 םלועה

4, 437, 458 

 320 (עיצילַאג) םעה
 263 (ענליוו) םעה
 443 ,441 ,438 ,4233 (גרוברעטעּפ) םעה
 ןטיהּפָא רַאפ ןוא טייהנייא רַאפ טפעה

 614 ןדיי יד
 321 תעה
 319 תעה-לוק -- תעה

 383 ,382 ,299 דיתעה
 435 ,324 ריעצה לעופה
 129 סלפה
 473 ,339 (עשרַאװ) הפוצה
 320 (רענזייא-גרעבמעל) הפוצה
 324 (קורק-גרעבמעל) הפוצה
 473 (ענוװַאק) הפוצה
 590 (עינעמור) הפוצה
 568 רגה ץראמ הפוצה
 324 ריעצה
 ,185 ,130 ,39 ,19 ,18 ,17 ,9 הריפצה

1, 298, 334, 355--361, /30, 
69--381, 434, 437, 438, 582 

 380 ,372 םידליל הריפצה
 131 ,130 לוקה
 655 ינויצה לוקה
 262 עובשה
 300 ןועבשה
 648 (עירַאגלוב) ריעצה רמושה
 384 ,383 (עשרַאװ) ריעצה רמושה
 303 (ןיוו) ריעצה רמושה
 554 (עיכעשט) ריעצה רמושה
 589 (עינעמור) ריעצה רמושה
 646 רפושה
 657 (דנַאלנכירג) רחשה
 321 (גרעבמעל) רחשה
 582 (עינעמור) רחשה
 444 ,442 ,4237 ,434 ,299 הולישה
 320 שמשה
 320 ןורשה
 567 רותה
 320 רותה לוק -- רותה
 ,617 (שיזיוצנַארפ ,עיגלעב) הווקתה

8, 623, 624 
 584 (עינעמור) הוקתה
 443 ,442 ,387 ,313 הפוקתה

 335 ,334 ,330 ןילהָאװ
 330 קנַאדעג רענילהָאוװ
 331 ,330 ךַאװ רענילהָאוװ
 332 ,330 רעירוק רעשידיי רענילהָאװ
 333 ,332 ,331 ,330 ןבעל רענילהַאװ
 332 ,330 סעיינ רענילהָאװ
 333 ,332 ,330 עמיטש רענילהַאװ
 436 עינעדשזָאדזַאװ
 584 ַאיטַאטּפערד ַאישטַאװ
 587 ַאצניַאװ
 331 לסימ ַאיַאקסנילָאוװ
 331 ַאװָאלס עיַאקסנילַאװ
 331 יטסָאװַאנ עיקסנילָאװ
 332 ,331 גנוטייצ רענילָאװ
 226 סַאלק ַאקלַאװ
 433 (קסנימ) טײהרַאװ

 8 גנוטייצ רעשידוי רעױשרַאװ
 65 טַאלבעגַאט רעװעשרַאװ
 191 סערּפסקע רעוװעשרַאוװ
 198 רעירוק רעװעשרַאװ
 249 ןטפירש רעװעשרַאװ
 332 תירבעה הינילהוו
 584 ַאטילעַאערזיא ַאצַאיוו
 590 אקסַאיערוועי ַאצַאיװ
 519 לורָאטיוװ
 265 טַאלבנכַאװ רענליוו
 265 טַאלב-ץיוו רענליוו
 ,216 ,212 ,211 ,259 ,121 גָאט רעבליוו

277 
 437 ,436 ,265 ,259 טַאלבגָאט רענליוו
 280 ,259 סערּפסקע רענליוו
 279 ,218 ,259 ָאידַאר רענליוו
 545 ,542 גנוטייצנגרַאמ רעניוו
 450 עיצולָאװער ןוא טפַאשנסיוװ
 472 עּפסיװ
 162 ַאדנוב קינטסעיוװ
 -עגזיוה עשיטילעַארסי רָאפ דַאלבקיװ

 629 ןעניז
 325 ,321 ,320 דוכסוו
 137 (עשרַאװ) לגיּפש-טלעוו
 472 ,463 (ענוװַאק) לגיּפש-טלעוו
 עקסנעשזָאבַאנ עקסווָאדישז קינטסעװ

 554 ,553 עקשזַארּפ עצבָא
 440 ישטשָאמַאּפ יַאװַאדורט קינטסעוו
 -שעיװסָארּפ ָאװָאקסיערוועי קינטסעוװו

 436 ַאינעשט
 436 ינישטשבַא יָאקסיערוועי קינטסעװ
 479 ַאנסעו

 352 ןבעל רעיבמעלגַאז
 352 גנוטייצ רעיבמעלגַאז
 352 טרָאװ עשיזעלש-רעיבמעלגַאז
 330 ַאירַאז
 245 ךעלעגייפ רעמוז
 610 עטרירטסוליא געט 7
 496 עטפעהסטַאנַאמ עשטיודדיז
 467 ויז
 448 טיירג ייז
 519 לורַאבמיז
 582 ץראה תרמיז
 516 ,515 ,552 ,548 רעווטסבלעז
 263 םימרז
 615 זיקַא'שז
 601 ,598 גַאשיוא ַאדישז
 552 ךַאנַאמלַא ידַאלעשט ָאדישז
 565 ,555 (ןראגנוא) ּפַאלּפענ ַאדישז
 ,552 ,548 (ןכעשט) ּפַאלּפענ ָאדישז

576 



608 

 554 ,548 ַאס ַאדישז
 565 טעלע ַאדישז
 565 עלמעש ָאדישז
 602 ,601 ,600 ,599 ,598 ווַאדישז
 603 טסעיווס ַאנדַארַאנ ַאקסווַאדישז
 603 ,602 ,598 טסעיווס ַאקסווָאדישז
 603 ,599 ,598 ַארטַאמס ַאקסווַאדישז
 553 ,548 רַאדנעלַאק יקסווַאדישז
 553 יקדיסעב עקסווַאדישז
 ,552 ,551 ,548 יװַארּפז עקסווַאדישז

3, 516 
 ,יכעשט . ַארּפ יטסיל עקסװַאדישז

 552 ַאקזעלס  ַא יװַארַאמ
 554 ַאקדנעשטַאר עקסווַאדישז
 226 (עשרַאװ) עקסווַאדישז עשטישז
 324 (גרעבמעל) עקסווַאדישז עשטישז

 -ָאעט רעשידיי רעד רַאפ טפירש-שדוח
 557 עיגָאל

 202 םעה תיזח
 383 ץמאו קזח
 245 (ענדַארג) ונייח
 530 (דנַאלשטיײד) ונייח
 588 ַאענומשח
 547 (ןיוו) תורח
 632 ונתורח

 ,325 ,323 ,322 (גרעבמעל) טַאלבגַאט
6 327, 328 

 444 ,442 ,433 (גרוברעטעּפ) טַאלבגָאט
 286 לַאנרושז-ןגרַאמ-גַאט
 157 ןעגַארפ-גָאט
 103 סמייט
 579 לוּפמיט
 331 גנוטייצ עכעלגעט
 442 ,433 (וועיק) ףַארגעלעט
 595 עסערּפ עשינַאװליסנַארט
 448 ,45 (ןַאשזדיבַאריב } ַאנובירט
 550 ,548 (גַארּפ) ַאנובירט
 587 (עינעמור} .ַאנובירט
 587 ַאקסַאיערוועי ַאנובירט
 652 ַארעביל ַאנובירט
 224 ַאנשטיטסינַאיס ַאנובירט
 353 טַאלבנכָאװ רעװַאכַאטסנעשט
 354 רעקעוו רעװָאכַאטסנעשט
 353 טַאלבגָאט רעװַאכַאטסנעשט
 354 גנוטייצ רעווַאכַאטסנעשט
 טַאלב-ןעמַאלקער רעווַאכָאטסנעשט

153 
 550 רַאדנעלַאק יקסווַאדישז-ַָאקסעשט

= = 

 550 יטסיל עקסווָאדישז-ַאקסעש
 595 רעטעלב רעציווָאנרעש

 ע

 ע

 324 ,322 הנבי
 466 ,462 זונורהא תועידי
 םישעמ-ליורג עשיצָאנ יד ןגעוו תועידי

5 
 ךיײרטסע רַאפ תירב ינב ןופ תועידי

546 
 -ינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ תועידי

 594 עיבַארַאסעב ןיא עיצַאז
 331 ןילַאוװ ַאיַאנדַאּפַאז-ַאגוי
 471 ןעגנַאלק-טנגוי
 520 הילע-דנעגוי
 531 עמיטשדנעגוי
 639 ,638 ,6237 טפירקססדיד קסידוי
 641 ,637 דַאלבעילימַאפ קסידוי
 639 ,637 ַאקינַארק קסידוי
 530 גנוטייצ עלַארעביל-שידוי
 -ריפרעדנַאװ דנוא סטיײברַא עשידוי

 528 ,500 ,498 עגרַאז
 528 גנוטייצנעטמַאעב עשידוי
 דנוא עגעלפּפסטרהַאפלהַאו עשידוי

 500 קיטילַאּפלַאיצַאס
 530 טלצעוו עשידוי
 לַאיצַאס דנוא עגעלפּפלַאיצַאס עשידוי

 498 קיטילַאּפ
 529 גנוטיײצטרָאּפס דנוא ןרוט עשידוי
 529 דנעגוי עשידוי
 529 עטפעהסטַאנַאמ עשידוי
 554 ןטכירכַאנ עשידוי
 554 עסערּפ עשידוי
 528 גנושרַאפנעילימַאפ עשידוי
 554 ,548 גנוטייצסקלַאפ עשידוי
 552 ,548 גנוטייצ עשידוי
 דנאלשטיודטסָא ריפ גנוטייצ עשידוי

50 
 529 גנוטייצלוש עשידוי
 ,503 ,501 ,494 ,409 ואשדנור עשידוי

4, 507--513, 515--519, 522, 523, 
4, 529, 545, 552 

 528 ןעגנולייטטימ וויכרַא סעשידוי
 520 טַאלבנעכַאו סעשידוי
 טוטיטסניא סעכילטפַאשנסיװ סעשידוי

528 

 525 טַאלבנעטכירכַאנ סעשידוי
 520 (ןילרעב) טַאלבסקלַאפ סעשידוי
 (שטַאקנומ) טַאלבסקלָאּפ סעשידוי

8, 552 
 554 טַאלבנעילימַאפ סעשידוי
 528 םורָאפ סעשידוי
 552 ךַאנַאמלַא רעשידוי

 דנַאלשטייד ןַאפ דנובנעוַארפ רעשידוי
528 

 529 דנַאברוטלוק רעשידוי
 547 טַאטשנעדוי
 225 .ַאקנעשטוי
 449 דלַאװגנוי
 5231 דנוברעדנַאו רעשידוי-גנוי
 531 רערעדנַאװ רעשידוי-גנוי
 552 ,548 עדוי גנוי
 531 קלַאפ גנוי
 449 עידרַאװג עגנוי
 449 ץענינעל רעגנוי
 648 רַאדלעּפמורט ףסוי
 582 לאערזי
 324 רעטעלב עשידיי
 321 גנוטייצסקלַאּפ עשידיי
 324 ,321 עמיטשסקלַאפ עשידיי
 212 ,211 (ענליוו) גנוטייצ עשידיי
 (שטַאקנומ) 552 ,548 גנוטייצ עשידיי
 552 ,548 עמיטש עשידיי
 620 ,617 טַאלבנכַאװ רעשידיי
 617 טפנוקוצ רעשידיי
 625 טַאטשנדיי
 625 ןיטצלויבָאוויי
 322 ונירוענ ימי
 658 סיסירוַאטיּפַא קיטיליַארסי
 321 שטשַאנדעי
 437 עניַאוו ַאנ יערוועי
 649 אנובירט ַאקסיערוועי
 649 ,648 לסימ .ַאקסיצרוועי
 648 ,647 ַאכפ ַאקסיערוועי
 462 ,440 ןזישז ַאיַאקסיערוועי
 446 סיּפַאטעל ַאיַאקסיערוועי
 446 ,441 לסימ ַאיַאקסיערוועי
 445 ,440 ַאלעידענ ַאיַאקסיצרוועי
 446 ,436 ַאנירַאטס ַאיַאקסיערוועי
 לסימ ַאיַאקסרַאטעלַארּפ ַאיַאקסיערוועי

4245 
 ַאקינַארכ ַאיַאשטָאבַאר  ַאיַאקסיערוועי

4841 
 603 (עיװַאלסַאגוי) סַאלג יקסיערוועי
 ,64/ (עירַאגלוב) סַאלג יקסיערוועי

648 

 649 ,645 יטסעוו יקסיערוועי
 602 טָאוװישז יקסיערוועי
 445 ,440 טנעדוטס יקסיערוועי
 441 ירַאטעלַארּפ יקסיערוועי
 445 ישטַאבַאר יקסיערוועי
 440 יטסעוו עיקסיערוועי
 649 ,645 יטסעוו יקסערוועי
 648 ,647 דַאלגערּפ יקסערוועד
 528 לעבורי
 316 םילשורי
 218 (עיצילַאג) ןורושי

 ןעגנוטייצ ןופ לטעצכזז

 528 ,499 ,494 (דנַאלשטייד) ןורושי
 655 (דנַאלנכירג) לארשי
 643 ,642 (עילַאטיא) לארשי
 643 רעדניק רַאפ לארשי
 319 קילארשי

 610 ערטסַאילאכ
 410 סעילַאװכ
 ,323 ,316 ,307 ,126 ,94 ,57 ַאליװכ

7, 328, 329 
 126 ַאנרַאשטעיװ ַאלַיװכ
 442 תסנכ
 584 ַאטילצַארזיא ַאקינַארכ
 445 ינזלשז יַאקסיצרוועי ַאקינָארכ
 558 (טשעּפַאדוב) למרכ
 646 (עירַאגלוב) למרכ
 324 ונמרכ

 654 ַאלװעופ עד זעב ַאל
 656 ַאט ַאג ַאל
 656 עטנַאלַאװ ַאל
 656 ַארַאװ ַאל
 616 לצַארזיא'ד יו ַאל
 616 וויוושז יוו ַאל
 653 ,652 דַאדרצוװ ַאל
 616 סיטסושז ַאל
 614 וויוושז סענעשז ַאל
 613 זימַארּפ רעט ַאל
 615 ,613 ,612 עווּורטער רעט ַאל
 656 ַאטעּפמַארט ַאל
 615 ,614 וויוושז ןובירט ַאל
 654 ַאירושז ַאנובירט ַאל
 656 ןַאיסַאמרָאפניא'ל
 652 דַאטרעביל ַאל
 643 ַארעדנַאב ַארטסַאנ ַאל
 655 ,654 ,653 ןַאיסַאנ ַאל
 613 רַארַא לעווּונ ַאל
 652 ַארידַארבַא זעדירַאדילַאס ַאל
 642 ַאקיטילפַארסיא ַאנַאמיטעס ַאל
 619 ,617 לַארטנעס ַאל
 654 ַאסנַארעּפסע ַאל
 652 ,651 ,650 ַאקַאּפע ַאל
 654 ַארעביל ַאסנערּפ ַאל
 615 רעדַאמַאדבעה לעווּונ סערּפ ַאל
 615 עטינרעטַארפ ַאל
 644 ַאקיטילעַארסיא ַאטינומַאק ַאל
 614 טילפעַארזיא יווער ַאל
 613 וויוושז דויטע זעד יווער ַאל
 613 ,612 (זירַאּפ) וויוושז יווער ַאל
 616 (עיסינוט) וויוושז יווער ַאל

 613 וויוושז רערעטיל יווער ַאל



 ןעגנוטייצ ןופ לטעצכוז

 658 ,655 ַאעדושזד ַאיסנַאסענעד ַאל
 ,287 ,286 ,284 טַאלבעגַאט רעזדָאל

8--296, 436 

 295 ,290--287 טַאלבנגרַאמ רעזדָאל
 294--291 טַאלבסקלַאפ רעזדָאל
 286 ,285 ןטכירכַאנ רעשזדָאל
 348 סערּפסקע רעשזדַאל
 616 ערטסוליא רינעווא'ל
 623 ,618 וויוושז רינעווא'ל
 612 טילעַארזיא רעווינואל
 613 ןָאיסקַא'ל ע יידיא'ל
 644 ַאקיטסינָאיס ַאעדיא'ל
 612 עסנַארפ טילעַארזיא'ל
 614 וויוושז ןָאיסַארטסוליא'ל
 615 וויווש/ ןָאיסַאמרָאפניא'ל
 614 וויוושז ןַאטַאבמַאק ןעיסנַא'ל
 614 וויוושז ןַאיניּפָא'ל
 613 עסנַארפ יאופַא'ל
 613 ןַאיסַאמריפַא'ל
 615 שרא'ל
 387 תובהל
 349 ,348 ,346 סעיינ רענילבול
 ,348 ,34/ ,346 טַאלבגָאט רענילבול

9, 350 

 348 ,346 סערּפקסע רענילבול
 329 ַאדװַארּפ ַאקסוויוװל
 596 ,593 ַאטפול
 531 רעטעלב עלַארעביל
 531 םוטנעדוי סעלַארעביל
 550 יטסיל עווָאדיל
 550 יניװַאנ עווָאדיל
 473 עטיל
 490 ,249 רעטעלב עשירַארעטיל
 249 ענובירט עשירַארעטיל
 610 יווער עשירַארעטיל
 531 וַאשנעכָאװ עשידו"י רעגיצּפיײל
 טַאלבנעילימַאפ סעשידוי רעגיצּפיײל

51 
 582 טכיל
 449 גנולמַאז עשיטסיווגניל
 553 עשזעדַאלמ עקסווַאדישז יטסיל
 644 עלעַארסי ענַאװָאישזד על
 614 רוויו עד ַאורד על
 614 וויוושז על
 656 קינָאלַאס עד לַאנרושז על
 616 עטילַאגע'ל
 613 ןעשז עד יעוװע'ל
 620 וויוושז ןעידוטע'ל
 614 וויוושז ןָאיסאּפיסנַאמע'ל
 656 טנַאדנעּפעדנע'ל
 580 ןעיבינאד ָאקע'ל
 616 טסינָאיס ָאקע'ל
 624 ,622 לּפעּפ על
 656 סערגָארַּפ על
 056 ָאבמַאלפ על

 411 ןבעל
 166 ,156 ,151 ןגַארפ סנעבעל
 581 לורַאנָאיגעל
 (עשידוי) עשידיא רעגרעבמעל

 319 ,318 ,8 גנוטייצ
 324 גנוטײצגָאט עשידיא רעגרעבמעל
 324 טַאלבנכָאװ רעגרעבמעל
 324 ,316 טַאלבגָאט רעגרעבמעל
 326 ןיוװ חסונ טַאלבגָאט רעגרעבמעל
 449 ןרעטש רעגרעבמעל
 448 געוונינעל
 484 ,481 ,480 ,475 (עגיר) סיינ עטצעל
 622 (עיגלעב) סעיינ עטצעל
 69 ,68 ,17 (עשרַאװ) סעיינ עטצעל
 ,262 ,261 ,259 (ענליוו) סעיינ עטצעל

8, 269, 270 

 606 (זירַאּפ) סעיינ עטצעל
 460 (ענוװָאק) סעיינ עטצעל
 400 (א"ת) סעיינ עטצעל

 550 אטילעַארזיא רַאידַאמ
 559 ָאדישז רַאידַאמ
 561 גַאשיוא ָאדישז רַאידַאמ
 568 עלמעשז ָאדישז רַאידַאמ
 565 ָאנ ָאדישז רַאידַאמ
 556 ַאגָאגַאנישז רַאידַאמ
 565 טרעוװרעש ַאטסינָאיצ רַאידַאמ
 621 ,620 ,617 םיינזאמ
 423 קיננעיזד ילַאמ
 510 עבַאגסוַאסטַאנַאמ
 ןעשידוי סעד: טַאלבסטַאנָאמ

 501 סעדנוברוטלוק
 ןשיכייררעטסע רעד טפירשסטַאנָאמ

 545 ןָאינוא
 דנוא עטכישעג ריפ טפירשסטַאנָאמ

 532 ,499 םוטנעדוי סעד טפַאשנעסיװ
 590 ,585 ,578 ַאיריאוטנַאמ
 488 ,487 טסָאּפןגרָאמ
 406 טייהיירפזןגרָאמ
 402 רעירוק-ןגרָאמ
 329 ,328 ,327 ,324 ,323 ,316 ןעגרָאמ
 595 ,578 טַאלבנעגרָאמ
 305 ,302 גנוטייצנעגרַאמ
 597 רעטעלכ רעשרָאמרַאמ
 312 םיחרי דגמ
 385 רתיב ךירדמ
 587 1586 וַאערוװעי לורָאטישטנומ
 590 תדלומ
 45/ סַאסרַאנ וסומ
 532 (דנַאלשטייד) הירומ
 303 ,302 (ןיוו) הירומ
 321 (גרעבמעל) הירומ
 621 ןיטעלויב-יחרזמ
 621 לארשי-הנחמ

 528 טַאלבסגנוליײטטימ
 ןעשידוי סעד טַאלבסגנולייטסימ

 532 סלעדנַאהכוב
 סוויכרַאטמַאזעג סעד ןעגנולייטטימ

 521 ןעדוי ןעשטיוד רעד
 ןעשרעמָאּפ-שיקרַאמ סעד ןעגנולייטטימ

 ןעשידוי רעד סעדנַאברעּפ סעדנַאל
 532 ענייארעפדנעגוי

 סעסושסוַאסכייר סעד ןעגנולייטטימ
 533 עדנַאברעפדנעגוי ןעשידוי רעד

 סטײברַא רעד ןעגנולייטטימ
 רעלַארעכיל-עשידוי טפַאשניײמעג
 532 דנַאלשטיוד ענייארעפ דנעגוי
 ןעשידוי רעד ןעגנולייטטימ

 532 עדנוקסקלָאפ
 עּפורגסטרָאּפס רעד ןעגנולייטטימ

 533 .פ.י.ר םיא
 -ָאניצנָאס רעי! ןעגנולייטטימ

 532 טפַאשלעזעג
 רעשיטסינויצ ןעד ןעגנוליײטטימ

 534 דנַאלשטייד ריפ גנוגינייארעפ
 -שטיוד םָאפ ןעגנולייטטימ

 528 דנובעדניימעג ןשיטילעַארזיא
 324 ןישט יא לשימ
 58/ ַאטסינָאיס ַאערַאקשימ
 619 ,617 (עיגלעב) יבכמ
 473 (ענוװָאק) יבכמ
 473 ריעצה יבכמ
 324 ןישט ידָאלמ
 602 לארשי תוכלמ
 532 (ןילרעב) הרונמ
 546 (ןיוו) הרונמ
 614 (זירַאּפ) הרונמ
 352 ,351 ,350 טַאלבנכָאװ רעשטירזעמ
 351 ענובירט רעשטירזעמ
 351 ןבעל רעשטירזעמ
 351 גנוטייצסקלָאפ רעשטירזעמ
 351 רעלדנעהניילק רעשטירזעמ
 468 סעיינ עשידיי רעלמעמ
 654 ָארעשזַאסעמ
 466 ,462 בירעמ
 262 ,261 תעל תעמ
 385 הדוצמ
 384 רמשמ

 226 ,18 ַאטעזַאג ַאװָאנ
 304 ,302 ַאמרַָאפער ַאװָאג
 443 ןזישז ַאיַאװָאנ
 94 סַאלג יװָאנ
 313--301 ,51 קיננעיז" יװָאנ
 440 ,436 ,433 דָאכסָאװ יװָאנ
 445 ,440 ,432 טוּפ יװָאנ
 323 ,315 רעירוק--יניווָאנ
 234 ,233 ,232 ,57 ָאװָאלס עװָאנ

 526 טַאלבנעטכירכַאנ
 ןעשטיודטסָא סעד טַאלבנעטכירכַאנ

 530 סעדנַאברעפנעשזָאל
 בולקטרַאּפס סעד טַאלבנעטכירכאנ

 527 "חוכת
 532 טסנידנעטכירכַאנ
 475 גנוטייצ לַאנָאיצַאנ
 333 טפירשנעכָאװ עלַאנָאיצַאנ
 441 סָאלָאג שַאנ
 ,94 ,91 ,90 ,83 ,57 דנַאלגעשּפ שַאנ

0, 143, 146, 185, 186, 190, 
3--233, 237, 249, 307, 352 

 227 ,67 רעירוק שַאנ
 343 ,342 ,341 ָארטוא עשַאנ
 322 ָאלסַאה עשַאנ
 345 תוהגנ
 547 טַאטשנעדוי דנוא טלעוו עיונ
 494 עטפעהסטַאנָאמ ןעשידוי עיונ

9, 532 
 595 וַאשדנור עשידוי עיונ
 496 וַאשדנור עיונ
 532 יבצ תלחנ
 364 סמייט קרָאיוינ
 629 ,627 דַאלבקיװ סיטילעַארסי ווינ
 273 ,259 (ענליוו) סיינ
 464 ,452 (ענוװָאק) סיינ
 157 עמיטש רעטעברַא עיינ
 72 טלעוו עיינ
 285 גנוטייצ רעשזדָאל עיינ
 611 ,609 עסערּפ עיינ
 157 גנוטייצ-סקלָאפ עיינ
 319 ,135 עסערפ עיירפ עיינ
 442 ,432 טייצ עיינ
 621 (עיגלעב) סעיינ
 71 ,10 (עשרַאװ) סעיינ
 436 טַאלבנעגרָאמ רעזדָאל סעיינ
 310 ןעטכירכַאנ עטסעיינ
 151 גָאט-רעטעברַא רעיינ
 42 טנייה רעיינ
 610 געוו רעיינ
 472 לגיּפש-טלעוו רעיינ
 606 לַאנרוש! רעיינ
 42 גָאט רעיינ
 295 ,294 ,284 טַאלבסקלָאפ רעיינ
 658 ןָאיצ ָאענ
 590 ,585 ,584 קסַאיערוװעי לומַאענ
 511 קנוּפענ
 473 תוביתנ

 449 שיטעװָאס
 449 רוטַארעטיל עשיטעווָאס
 602 טַאבמָאס
 612 ידמַאס
 5233 רעטעלביָאניצנָאס
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 496 עטפעהסטַאנָאמ עשיטסילַאיצַאס
 532 טסָאּפ-.פ.ג.ס
 614 סנַאיס ע רינעוווס
 449 סעמע רעפרָאדנילַאטס
 234 ,232 ,58 ,51 רעטס
 584 לוטסינָאיס
 עשיטילעַארזיא עשטיודדיס

 533 טפירשנעכָאװ
 119 ַאװָאלס
 388 הנס
 322 תינונס
 490 ,487 ,481 ,479 ,463 ַאינדָאװעס
 481 םָארעשטעװ אינדָאװעס
 ןעטילארשי רָאפ דַאלב לארטנעס

 629 ,629 דנַאלרעדנענ ןיא
 89 גנוטיײצטרָאּפס
 580 .ַאדנַארעּפס

 527 רבע
 561 ,566 ,565 דיתע ןוא רבע
 602 ןדריה רבע
 319 יכנא ירבע
 658 ָאעטסַא ַאקיערבע
 596 ,585 ,584 ,583 ַאעטַאטילַאגע
 ,562 ,561 ,557 ,556 ,555 געשעלנעידע

3 565, 566 
 320 לארשי תודע
 602 (עיװַאלסָאגוי) ונמלוע
 442 (דַארגָארטעּפ) ונמלוע
 472 (ענוװָאק) ונמלוע
 546 ארזע
 527 הרזע
 146 עיקסווָאדישז ָאכע
 651 ,650 רינעװַא לע
 598 ָאדָארובלַא לע
 599 ,598 ָאלבעופ לעד ָאגימַא לע
 655 ,648 ָאידושזד לע
 652 רָאדָארָאבַאל לעד לַאנרושז לע
 654 ָאפַארגעלעט לע
 653 ,651 ָאּפמעט לע
 645 ָארָאזערט לע
 652 לארעביל לע
 651 ,650 רַאניל לע
 655 ַאעבַאקַאמ לע
 656 קַאבריק ָאװעונ לע
 654 ,652 לאיסרַאּפמע לע
 654 רעלוּפָאּפ לע
 653 ַאלװעופ לע
 656 ןָאשזדנופ לע
 656 ָארוועלוק לע
 656 גַאבריק לע
 656 ָאיַאר לע
 656 ןָאזיר לע
 336 (לעוװָאק) רמשמה לע

 591 (עינעמור) רמשמה לע
 467 ,461 (ביבא-לת) רמשמה לע
 614 ןעסַאלע
 590 ןולע
 625 הילצ
 324 (עיצילַאג) םילע
 589 (עינעמור) םילע
 436 ,70 טנַארגימע
 ,146 ,110 ,109 (עװקסַאמ) סעמע

5, 446, 447 
 432 (קסנימ) סעמע
 464 ,457 (ענוװָאק) סעמע
 320 םייחה ץע
 610 עכָאּפע
 623 ,6171 גנוקידייטרַאפ עשימָאנָאקע
 320 דקע
 296 טַאלבַארטסקע
 465 (ענוװָאק) טעברַא ןוא דרע
 594 (עינעמור) טעברַא ןוא דרע
 519 רבדל תע
 390 ןטק ןותע
 601 העונתה ןותע
 324 וננותע

 352 ,351 גנוטייצ רעשַאילדָאּפ
 532 רעטעלבטַאמייה רענעזָאּפ
 334 ,330 טַאלבנכָאװ רעיסעילָאּפ
 334 ,330 גָאט רעיסעילָאּפ
 334 עמיטש רעיסעילָאּפ
 326 (גרעבמעל) ןיטסעלַאּפ
 613 (זירַאּפ) ןיטסעלַאּפ
 409 ןיטעלויב-ןיטסעלַאּפ
 613 לעווונ ןיטסעלַאּפ
 321 (גרעבמעל) אניטסעלַאּפ
 546 (ךיירטסע) ַאניטסעלַאּפ
 532 טפַאשטריװ ַאניטסעלַאּפ
 532 טסניד סטפַאשטריוװ ַאניטסעלַאּפ
 532 ןעטכירכַאנ ַאניטסעלַאּפ
 440 שטטָאמָאּפ
 588 שעדליפ עד ַאיטנָאּפ
 162 ַאיטסעיווזיא עינדעילסַאּפ
 610 זירַאּפ
 612 ןויצ--זירַאּפ
 607 רעטעלב רעזירַאּפ
 ,610 ,608 ,607 ,604 טנייה רעזירַאּפ

1, 612, 620 
 610 ןבעל רעזירַאּפ
 609 ,604 טַאלבנעגרָאמ רעזירַאּפ
 580 עקסַאינעמָאר ַאטטָאּפ
 649 ןויצ ילעופ
 236 ,235 ,100 ,94 ַאנַאר ַאטנָאיפ
 448 רעינָאיּפ
 592 לורענָאיּפ
 332 ,330 ךָאװ רעקסניּפ

 334 ,333 ,310 טרָאװ רעקסניּפ
 334 ,333 ןבעל רעקסניּפ
 332 ,330 עמיטש רעקסניּפ
 157 עננעיזדָאצ ָאמסיּפ
 625 ךרד ונּפ
 614 ַאורד ע עפ
 459 ,418 טַאלבגָאט רעדַארגָארטעּפ
 589 וערוועי לוליּפַאק ורטנעּפ
 655 לארשי ַארּפ
 6471 ַאקיַאדושזד ַאזוַאק ַארּפ
 551 ,549 ,548 טַאלבעגַאט רעגַארּפ
 549 עסערּפ רעגַארּפ
 550 ודיל ַאװַארּפ
 449 טילָארּפ
 259 ןויצ יחרּפ
 7 םייחה ץצ ירּפ
 321 יַארק יקסנַאירָאגירּפ
 324 דוי רעלשימערּפ
 584 ַאטילעַארזיא ַאסערּפ
 324 ,318 שטשָאלשישּפ
 324 ינשטעלָאּפס דנָאלגעשּפ
 ,302 ,226 ,18 יננעיזדָאצ דנַאלגעשּפ

422 
 226 טיװשדעשּפ
 324 םָאלעשּפ
 4723 חתפ

 621 (עיגלעב) טעברַא ןוא קלָאפ
 324 (עיצילאג) טצעברַא ןוא קלאפ
 384 ,324 דנַאל ןוא קלָאפ
 533 דנַאל דנוא קלָאפ
 265 (ענליוו) טַאלבסקלָאפ
 324 (עיצילַאג) טַאלבסקלָאפ
 ,457 ,453 ,449 (ענווָאק) טַאלבסקלָאפ

4, 401 
 280 טנוזעגסקלָאפ
 189 ,170 טרָאװסקלָאפ
 ,120 ,101 ,83 (עשרַאװ) גנוטייצסקלָאפ

2, 143, 144, 151--169, 176, 185, 
8, 203, 237, 248, 294, 364, 405 

 444 ,442 ,432 (וועיק) גנוטייצסקלָאּפ
 135 גנוטייצ עשיסָאפ
 472 ןעמעלַא רַאפ
 444 קלָאפ ןרַאפ
 468 ךמע רַאפ
 322 ?סָאװרַאפ
 ,165 ,164 ,155 ,127 ,119 סטרעוורָאפ

7, 285, 292, 338, 140, 244, 485 
 449 טסעמרַאפ
 442 טסָאּפרָאפ
 614 יעווער ע ַאופ
 472 ןעקנופ
 269 טטַאלב-גולפ
 342 רעטעלב'סגולפ

 ןעגנוטייצ ןופ למעצכוז

 516 ,125 רעטכַאבָאעב רעשיקלעפ
 584 עטַאטינרעטַארפ
 615 עטינרעטַארפ
 סעשסיטילעַארזיא רעטרופקנארפ
 5217 טַאלבנצילימַאפ
 135 גנוטייצ רעטרופקנַארפ
 448 דיירפ
 321 טייהיירפ
 222 ,221 ,220 דניירפ
 גנוגינייארעפ עכיילטפַאשנסיװ עיירפ

 527 ןצלושכָאה ןצשטיוד ןַא
 625 דנעגוי עיירפ
 546 פמיטש רערעל עשידיי עיירפ
 521 רעטצלב פשיטסינויצ עיירפ
 463 ,451 (ענוװָאק) ןגרָאמירפ
 ,483 ,482 ,481 ,475 (עגיר) ןגרָאמירפ

4 4855, 486, 487, 490 
 349 ןעגרָאמירפ

 533 הקדצ
 (םיטינויזיבר םייתד םיריעצ) .ר.ד.צ

467 
 614 זדנוא ןשיווצ
 622 םירבח ןשיװצ
 534 (ןילרעב) ןויצ
 320 (עיצילַאג) ןויצ
 613 (זירַאּפ) ןויצ
 584 (עינעמור) ןויצ
 649 צמַאנז ַאקעשטיטסינויצ
 534 ןעטכירכַאנ עשיטסינויצ
 594 ןגַארפ עשיטסינויצ
 546 ואשדנור עשיטסינויצ
 594 ,197 ןגָארפ-טייצ
 605 ,604 גנוטייצ
 7 ַאידניא סיוא גנוטייצ
 450 טפירשטייצ
 530 סנייארעפרעדורב סעד טפירשטייצ
 רוטלוק ןוא עטכישעג רַאפ טפירשטייצ

 639 קלאפ ןשידיי םענופ
 רעד עטכישצג ייז ריפ טפירשטייצ

 533 ,500 דנַאלשטיוד ןיא ןעדוי
 רעד עטכישצג יד ריפ טפירשטייצ

 553 ײקַאװַָאלסָאכעשט ןיא ןעדוי
 דנוא עיפַארגָאמעד ריפ טפירשטייצ

 532 ,499 קיטסיטַאטס
 עשיערבעה ריפ טפירשטייצ

 5233 עיפַארגָאילביב
 ןשידוי ריפ טפירשטייצ

 500 גנושרָאפנעילימַאפ
 עשידוי ריפ טפירשטייצ

 524 עגעלפּפסטרַאפלָאװ
 496 קיטילַאּפ ריפ טפירשטייצ
 317 ,316 ןמאנ ריצ
 324 לעצ



 ןעגנוטייצ ןופ לטעצכוז

 ,409 גנוטייצ-ןייארעפילַארטנעצ

4, 500, 503, 504, 505, 510, 511, 
2, 513, 515--519, 523, 530 
 טסניד-וויכרַא סנייארעפ:לַארטנעצ

50 
 530 טסניד-ןייארעפ'לַארטנעצ
 510 טסניד-עסערפ סנייארעפ:לַארטנעצ

 334 עמיטש רענירבָאק
 336 ,335 ,330 עמיטש רעלווָאק
 463 גָאט רענװָאק
 449 סעמע רענוװוָאק
 403 ,453 טייצ רענווָאק
 581 קסעיערוועי לוטנעווָאק
 443 טַאלבנכָאװ רעזַאקװַאק
 618 ערביל טָאק
 613 סנָאיס עיַאק
 442 סעמע-טריװלָאק
 448 ןרעטש-טריוולָאק
 162 (לעמָאה) ףמַאק
 492 ,415 (עגיר) ףמַאק
 447 (עניַארקוא) ןָאפ עשיטסינומָאק
 433 (עװקסָאמ) ןָאּפ עשיטסינומָאק
 531 ןדַארעמַאק
 645 םעמ ןַאק
 279 רעלדָא רעדַאנַאק
 656 ערטענָאק
 588 ואערוועי לוליּפָאק
 551 ,548 רעּפַאק

 436 ָאװָאלס עיָאקסמיַארַאק
 ריפ עטימַאק סעד ץנעדנַאּפסערָאק

 531 ןעטסָא ןעד
 ריפ טַאלבנעדנָאּפסערָאק

 ןעזעווסגנולדיז דנוא סגנורעדנַאװסוא
51 

 עשידוי ריפ טַאלבצנעדנָאּפסערָאק
 531 ןעטײהנעגעלעגנַא סגנורעדנַאװסוַא
 515 ,512 עמיטש רעסור-ןטַאּפרַאק
 614 המידק
 319 תלהק
 495 רסומ-תלהק
 588 וערוועי לוטעשזדוק
 473 ןטייווק
 320 ,129 תדה יקיזחמ לוק
 3817 תולוק
 468 ןבעל ןוא רוטלוק
 589 ַאנעּפמוק
 324 הוחא יסרטנוק
 145 ,130 תורוק
 580 םיתעה תורוק
 495 סוירַאװקיטנַא רעזָאירוק
 ,199 ,185 ,79 יקסווַאשרַאװ רעירוק

1, 315 
 190 ,90 ינָאװרעשט רעירוק
 76 יקסלָאּפ רעירוק
 118 ,77 יננַארָאפ רעירוק
 ,590 ,585 ,584 טילעַארזיא לורעירוק

506 
 519 קסענַאמָאר לורעירוק
 553 טייהדניק

 471 טיײקרָאלק
 229 דנַאלגעשּפ רעניילק
 גנוטייצ עלַארעביל עשידוי רענלעק

51 
 531 טַאלבנעכָאװ סעשידוי רענלעק
 500 רעטעלב-.ק.ק
 271 עימַאנז עיָאנסַארק
 531 רעטעלב-בושייז ןרק
 594 לארשיל ּתמייק ןרק
 449 רעטעברַא רעגושטנעמערק

 ,413 ,218 ,186 ,181 ,179 קינטָאבָאר
44 

 115 ָאידַאר
 516 ,551 ,550 יָאװזָאר
 ,441 ,440 ,438 ,436 ,4223 טעיװסזַאר

5, 457, 462 
 449 גנודליבנטַאר
 648 טעיװסַאר
 321 םיביבר
 580 טסָאּפ עשינעמור
 15 ָאװָאלס עיָאקסור
 179 ןגרָאמירּפ רעגיר
 רעשידוי רעד דנַאברַאפסכייר

 533 דנַאלשטיוד םיא עדנוברוטלוק
 75 שטציר
 617 לַאטנעירָא יווער
 614 ןערָאל עד וויוושז יווער
 584 ,583 ַאטילעַארזיא ַאטסיוװער

 651 ַארַאלוּפָאּפ ַאטסיוװער
 584 ואערוועי לורָאטיטישטער
 590 ,587 ,586 ַארטסַאָאנ ַאירעטשַאנער
 547 סנַאסענער

 512 וניתופיאש
 656 ָאלרַאש
 390 םילבש
 559 םיחא תבש
 320 טַאיװש
 129 ןמאנה ןויצ רמוש
 435 תירחש
 586 ַאקסונע ַאימול ןיד יריטש
 444 םָארטש
 322 תכלש
 533 (שטייד) לעימעלש
 320 תפיו םש
 386 ןועמשמ םש
 351 טַאלבנכָאװ רעצעלדעש
 442 םיליתש

 655 הדובעו הרות
 388 ,387 םימוחת
 568 תויפלת-לת
 632 ,630 ,626 לארשי תוקת
 653 ונתוקת
 389 תוברת

1 
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 ,386 ,320 ,261 ,79 ,8 סעדָא
3--451, 484 

 516 ,514 ,552 (רַאװגנוא) דָארָאהשזוא
 459 ןַאיטוא
 ,399 ,167 (םישטנעיװשָא) ץיוושיוא

6 561, 571, 624, 625 
 595 ַאעדרוא
 150 ַאטנַאלטַא
 ,242 ,206 198 ,195 ,87 קצָאװטָא

2, 349 
 658 ןעטַא
 532 טַאטשלָאגניא
 445 קצוקריא
 102 עזלָא
 461 קסוװָארדנַאסקעלַא
 636--621 ,495 ,1 םַאדרעטסמַא
 148 עילַאטַאנַא
 624--619 ,618 ,617 ,381 ןעּפרעװטנַא
 133 ךַאבסנַא
 332 הַארטסָא
 148 קצעיװַאזַאמ-װַארטסַא
 308 ,305 ַאקסוװַארָאמ ַאװַארטסָא
 599 קעיסָא
 63/ ָאלְסָא
 595 דַארַא
 617 ןָאלרָא

 162 קסורבָאב
 534 ןעדַאב
 596 ,381 ,14/ לעזַאב
 582 ינַאשָאטָאב
 445 םוטַאב
 602: ַאלַאּפַאט-ַאקשטַאב
 534 גרעבמַאב
 534 ןָאב
 590 ואקַאב
 445 ,4423 ןקַאב
 513 ,512--556 טשעּפַאדוב
 321 ,207 ,299 שטַאשטוב
 312 דלַאװנעכוב
 ,199 ,176 ,112 ,102 סערייא סָאנעוב

200 

 597--519 ,518 ,119 ,9 טשערַאקוב
 574 .ַאניטשוב
 595 ירַאמ-איב
 352 קסַאלדַאּפ-ַאלַאיב
 ,120 ,106 ,86 ,79 ,15 .74 קָאטסילַאיב

48, 168, 181, 211, 223, 226, 257, 
1, 268, /33--340 

 598 רַאװָאלעיב
 313 שזעיװָאלַאיב
 ,417 ,414 ,219 ,148 ןַאשזדיב-ַאריב

8, 448, 451, 622 
 592 ןרוא-תיב
 460 ערז'תיב
 148 קרביינב
 603--599 דַארגלעב
 168 װָאטַאכלעב
 614 טרָאפלעב
 352 ,167 ,130 ןידנעב
 216 ןעזלעב-ןעגרעב
 44/ וועשטידרעב
 620 ןיטרעב
 ,99 ,96 ,95 ,94 ,90 ,86 ,24 ןילרעב

0 115, 128, 129, 137, 140, 162, 
4 1713, 180, 241, 285, 297, 312, 
8, 2398, 399, 403, 407--412, 420, 
4 425, 427, 457, 462, 496--541, 
2, 567, 626 

 515 ,514 סַאסגערעב
 (עזערעב-זוטרַאק) ַאקזוטרַאק ַאזערעב

4, 1590, 31 
 483 ,402 ןרעב
 321 ,320 ,319 ,317 ,316 דָארב
 534 גייוושנוארב
 516 ,567 ,557 ,554 ַאװַאלסיטַארב
 582 ַאליַארב
 576 ,552 ,544 ןירב
 625--618 ,617 ,163 לסירב
 ,330 ,166 ,161 ,119 ,116 ,67 קסירב

2324 
 5235 ןעמערב
 538 ,535 ,532 ,530--527 ,499 יולסערב

 רעטרע ןופ לטעצכוז

 168 עװַארַאװַאג
 ,587 ,585 ,584 ,582 ,581 ,580 ץַאלָאג

589 
 480 ןעגנידלָאג
 54 תבג
 105 עינידג
 23/ ווָאבישזג
 147 ַאנילג
 621 ,620 ,618 ,617 טנעג
 145 ,130 ,129 רעג
 ,314 ,260 ,120 ,88 ענדָארג

345-41 
 381 עװעיַארג
 176 װוָאכַארג
 511 ,56/ ןײדרַאװסָארג

 531 ןירבָאד
 116 סָאװַאד
 ןַאכַאד
 ,163 ,117 ,105 ,104 ,103 ,23 גיצנַאד

8, 410, 411 
 531 טדאטשמרַאד
 385 ,188 הינגד
 332 ,309 ָאנבוד
 485 ,478 ,417 ,162 קסניווד
 554 ַאדַארטס עיָאקסיַאנוד
 599 ַאװַאקַאיד
 165 עקנעביד
 531 ףרָאדלסיי
 146 .ַאלדָאשָאגולד
 321 ,320 שטיבָאהָארד
 532 ,529 ןעדזערד

 311 גַאה
 115 ַאנַאװַאה

 ,532 ,531 ,529 ,521 ,398 גרובמַאה
4, 5235 

 447 ,162 ,19 לעמַאה
 521 רעװָאנַאװ
 ענדָארג 'ז -- ָאנדָארָאה

 554 ,548 ַאנַאמוה
 521 ,482 ,457 גרעבלעדייה
 39 סרָאפגניסלעה
 311 םיפוצה רה

 602 ,601 ,598 ַאנידָאװעיָאוו
 568 ןעציַאוז
 ,263 ,261 ,255--17 ,16 ,8 עשרַאװ

, 217--219, 281, 284, 286, 288, 
9, 292, 294, 302, 2307, 308, 309, 
5, 331, 3233 -225, 345, 346, 347, 
8, 349, 353, 355, 357, 360, 262, 
3 368, 369, 313, 314, 315, 277, 
8, 379, 380, 281, 3823, 2384, 2386, 
71 -390, 392 -427, 434, 435, 
1 457, 416, 582 

 461 זדיוװ
 315 ,196 לעטיוװ
 141 גרובסמַאיליװ
 ,86 ,80 ,48 ,31 ,24 ,19 ,16 ענליוו

7, 118, 119, 120, 127, 138, 151, 
5, 162, 164, 165, 166, 168, 202, 
3 259--283, 288, 224, 241, 344, 
8, 319, 386, 426, 421, 436, 441, 
3, 459, 460, 461, 605 
 473 קשיװָאקליװ
 466 ,464 רימָאקליװ
 ,176 ,148 ,147 ,141 ,140 ,135 ,86 ןיוו

5, 213, 289, 292, 297, 302, 205, 
6, 319, 323, 326, 270, 496, 
530-7, 543--554, 556, 566, 581 

 79 ןולצעיוו
 599 עשטיטיבָאריװ
 130 דָארגעשיװ
 445 קָאטסָאװידַאלװ
 4 קעװַאלצַאלװ
 168 װָארגנעװ
 602 ץַאשרעװ

 352 ,170 ציבמעלגַאז
 603--598 בערגַאז



 רעטרע ןופ לטעצכוז

 195 ענַאּפָאקַאז
 312 ןעזוַאהנעסקַאז
 415 עילָאּפָאטַאלז
 466 ילסָאשז
 326 ,316 וועיקלושז
 554 .ַאנילישז
 281 ,250 ,179 ווָאכילעשז
 ,398 ,120 ,105 ,104 ,87 ,51 עווענעשז

9, 615 

 406 ,405 ,208 ,141 ןורבח
 592 הדלוח
 411 ,315 ,188 הפיח

 168 ,165 קצעיוָאזַאמ-ווַאשַאמָאט
 168 ווָאנרַאט
 322 ,320 ,317 ,146 לָאּפָאנרַאט
 203 הירבט
 615 ,611 ,462 זולוט
 511 אדרוט
 595 .ַארַאושימיט
 445 סילפיט
 588 ישטָאקיט
 462 שזלצט
 195 ץעיװַאקסורט
 555 ןָאנַאירט
 330 קסירט
 642 טסעירט
 659 .ַאלַאקירט
 394 ,167 ,164 עקנילבערט
 556 ַארַאהַאנרַאשט
 445 .ַאטישט
 595 ,594 ,587 ,203 ץיװָאנַאכעשט
 354 ,353 ,176 ,168 וָאכָאטסנעשט
 321 ,147 ץיװָאנרעשט
 305 ,60 ןישעשט

 146 ,88 ,54 ַאננָאלבַאי
 519 גרובסענַאהָאי
 ,586 ,582 ,581 ,580 ,579 ,518 יסַאי

581 
 יאַסינאַ  574

 179 רוג?
 445 דַארגטעװַאסילעי
 445 ,443 וַאלסָאנירעטַאקעי
 458 ,435 ,405 ,336 ,326 ,80 ופי
 ,126 ,104 ,103 ,60 ,57 ,29 םילשורִי

9, 130, 132, 141, 148, 183, 201, 
8 217, 229, 233, 326, 345, 347, 
2, 306, 385, 404, 405, 406, 407, 
8 411, 442 

 ,443 ,422 ,421 ,415 ,219 ווָאקרַאכ
85, /44, 448, 462 

 515 ,514 טסוכ
 311 וװנַאשזכ
 116 ,115 ווָאריכ
 24 םלעכ
 445 ,425 ןָאסרעכ
 148 ,146 םידיסח-רפכ

 620 רעײאבולַאל
 ,132 ,128 ,120 ,86 ,68 ,47 ,24 שזדָאל

4 145, /14, 148, 165, 167, 168, 
9, 182, 199, 217, 223, 284--296, 
4, 307, 349, 353, 183, 386, 387, 
1 424, 4326 44 

 264 קסױהַאל
 352 יקסלָאדָאפ ןַאמָאל
 ,176 ,167 ,166 ,102 ,102 ,86 ןָאדנָאל
9 201, 210, 230, 241, 297, 367, 
0 377, 407, 408, 420, 421, 426, 
6, 458, 519, 615 

 653 ַאסירַאל
 352 ץישָאל
 ,168 ,161 ,147 ,146 ,144 ,140 ןילבול

9, 218, 223, 258, 346--350 

 201 רימדול
 179 תואטיגה ימחול
 620 וָאטיטול
 353 שטיוויול
 418 ןיצול
 411 ןרעצול
 335 ,334 ,3230 קצול

 לוקאָוו  102
 ליאָן  614

 490 עװַאביל
 450 ,202 ,166 עדיל
 129 שטיװַאבויל
 461 ַאיַאבויל
 536 ,532 ,531 ,529 ,527 ,526 גיצּפיײל
 620 ,619 ,618 ,617 ,163 שזעיל
 345 ינאשטּפיל
 381 װַאשַאמָאט--ענּפיל
 582 ,434 ,297 קיל
 ,56 ,42 ,41 ,31 ,22 (ווָאװל) גרעבמעל

7 01, 86, 89, 94, 115, 120, 126, 
9, 138, 147, 165, 168, 193, 232, 
3, 234 204, 307, 308, 310, 
329-5, 394, 411, 424 

 (דַארגָארטעּפ ,גרוברעטעּפ) דַארגנינעל
8 9 17, 19, 39, 11, 72, 75, 80, 
4 87, 132, 161, 266, 267, 280, 
4, 285, 295, 416, 433, 436, 440, 
1 442, 457, 459, 476 

 164 לעּפעל

 403 ,183 ,98 ,32 רַאקסַאגַאדַאמ
 137 ,136 ץישזדַאמ
 350 יקסרַאטַאט-ןַאדיַאמ
 140 יקסוװוַאשובלַאק-ןַאדיַאמ
 460 ָאטָאלָאמ
 624 ןילַאמ
 530 ,529 םיײהנַאמ
 279 לַאערטנָאמ
 ,222 ,209 ,163 ,162 ,161 ,110 עװקסָאמ

9, 3560, 387, 393, 405, 415, 418, 
9, 421, 425, 427, 433, 424--451, 
6, 450, 402 

 456 לָאּפמַאירַאמ
 149 דַאבנעירַאמ
 576 ,513 ,567 טעגיס-טָארַאמרַאמ
 515 ,574 ,513 ,552 ,548 שטַאקנומ
 478 עװַאטימ
 134 ,129 ץניימ
 642 ,642 ןַאלימ
 74 ענסָאלימ
 614 ,605 ןעזיוהלימ
 ,507 ,460 ,425 ,90 ,33 ןעכנימ

8--530, 534 
 ,210 ,264 ,217 ,187 ,151 ,22 קסנימ

6 350, 415, 433, 451 
 ,127 ,126 ,88 קצעיװַאזַאמ-קסנימ

8, 150, 181 
 ַאקסווַארַאכ) וַארטסָא-שירהעמ

 302 ,201 (ַאװַארטסָא
 (יקסַאילדָאּפ ץעשזיזדנעימ) שטירזעמ

8 182, 242, 350--352 
 458 שזָאבישזעמ
 468 לעמעמ
 611 ,605 ץצעמ
 344 שטערעמ
 384 ,2315 היבחרמ
 217 בגנה; רמשמ

 נאַדװאָרנאַ  321
 556 ַאשוינַאקידַאנ
 132 וװוָאקביזָאװָאנ
 602 יעשטעב יוװַאנ
 168 רָאװדיװַאנ

 602 דַאסיװָאנ
 305 שטנָאס"יווָאנ
 614 יסנַאנ
 495 דיוויונ
 370 סנַאילרָא וינ

 ,127 ,119 ,100 ,82 ,80 ,51 קרָאירינ
8, 150, 155, 156, 158, 164, 165, 
6, 113, 116, 240, 242, 281, 285, 
2, 328, 340, 345, 352, 360, 310, 
0, 406, /40, 408, 605 

 415 ףרָאדיײנ

 448 לָאּפָאטַאלזיינ
 516 ַארטיײינ
 614 סינ
 56 שזציווסעינ
 461 דוד'רינ
 526 ,518 גרעבנרינ
 592 םע'רינ

 652 ,651 ,650 יקינָאלַאס
 445 .ַארַאומַאס
 140 לקָאנַאס
 519 ָאלואּפדַאס
 352 ץציװָאנסָאס
 649--645 ַאיפָאס
 104 דנעפַארַאס
 602 עציטָאבוס
 55 קעוװוּויעלוס
 339 קסיװַאטס
 445 לָאּפָארװַאטס
 330 ןילָאטס
 461 קסנילַאטס
 324 ,323 ,321 ווַאװַאלסינַאטס
 330 ןַאּפעטס
 595 טעגיס
 445 לָאּפָארעפמיס
 162 עקדָאבָאלס
 421 ,187 םינָאלס
 557 ,556 (דעגעס) ןידעגעס
 574 שוילעס
 620 ןערעס
 161 ָאקסישזרַאקס

 518 ,403 ןַאיװע

 169 ןערבדַאּפ
 277 קצָאלַאפ
 435 ,129 עװַאטלָאּפ
 280 ,265 רַאנָאּפ
 472 461 שזעװעינָאּפ
 556: ַאּפַאּפ
 595 דַארַאּפ
 550 עציבודרַאפ
 ,116 ,105 ,86 ,68 ,51 ,29 ,21 וירַאּפ

8, 127, 129, 147, 148, 150, 163, 
6 201 210, 240, 241, 242, 214, 
3 328, 331, 310, 402, 407, 409, 
8, 527, 522, 604--615, 617 

 22 ןזױּפ
 582 ץמאינ-ַארטַאיּפ
 182 ,146 וָאקרטָאיּפ
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 334 ,333 ,320 ,171 ,54 ,42 קסניּפ
 647 ,645 וועידווָאלּפ
 79 װָאנַאלּפ
 394 ,182 ,171 ,165 ,119 קצָאלּפ

 458 ץינעדשילּפ
 140 ענזיװַאצלעּפ
 ,177 ,146 ,86 ,63 ,62 ,41 ,29 גָארּפ

9, 310, 415, 521, 548--554, 515 
 פּראָסקוראָוו  323

 516 ,515 ,554 רוָאשערּפ

 313 ,197 ,181 ,150 ,116 ,88 קיטישּפ
 ,320 ,319 ,315 ,311 ,297 לשימעשּפ

1, 322, 324 

 184 הוקת-חתּפ

 589 ,581 ינַאשקופ
 519 עיפלעדַאליפ
 ,538 ,535--526 ,483 ,138 טרופקנארפ

618 
 448 ףרָאדיירפ

 376 ,183 ,163 ךיריצ

 334 ןירבָאק
 ,162 ,129 ,119 ,102 ,63 ,60 ענװוָאק

4 166, 410, 453, 454--474 
 336 ,330 ,163 לעװַאק
 51 שזעימישזַאק
 182 ,121 ץיוװַאטַאק
 216 וָאנַאדיַאק
 324 ,320 ײמָאלָאק
 448 ,415 ףרָאדנינילַאק
 287 ,223 ,168 ,130 ,104 שילַאק
 571 קסלָאדָאֿפץענעמַאק
 651 ,202 ,80 ,18 לָאּפָאניטנַאטסָאק
 405 ץנַאטסנָאק
 530 לעסַאק
 557 רַאװַאשָאּפַאק
 639 ,638 ,619 ,618 ןעגַאהנעּפָאק
 129 קצַאק
 620 לירעקָאק
 330 ץירָאק
 328 ןיצירַאק
 534 ,521 עהורסלרַאק
 339 ןוסרָאק
 458 ץילערַאק
 516 ,515 ,554 ,548 (ױשַאק) אצישַאק
 307 ,304 רליש תצובק
 50 רימזוק
 381 ענטוק
 162 וועשיביוק

 ,151 ,126 ,115 ,83 ,79 ,15 ,74 ,22 ווציק

3, 289, 139, 394, 415, 433, 451, 
484 

 ,593 ,590 ,400 179 ,149 ,79 וועינישיק

594 
 165 עגָאלק
 595 שזולק
 555 גרעבנעזיולק
 543 ,535 ,531 ,529 ,433 ,133 ןלעק
 536 .ר.א ןלעק
 223 ,218 ,196 ,168 ץלעק
 535 ,531 ,285 ,119 גרעבסגינעק
 532 ןישָאטַארק

 ,120 ,57 ,56 ,41 ,27 ,25 ,16 עקַארק

9, 168, 170, 190, 193, 198, 297, 
1 302--315, 320, 348, 401, 412 

 332 ,84 ץינעמערק
 350 ץעפמַארק
 195 עצינירק

 349 ,287 ,191 ,168 סָאדַאר
 352 ןיזדַאר
 333--3330 ענװָאר
 350 קירבסנעװַאר
 339 יָאנעשזאר
 629 םַאדרעטַאר
 148 רעטסעשטָאר
 313 אללַאפַאר
 445 װָאטסָאר
 649 ,648 ,647 ,645 עסָאר

 רעמרע ןופ לטעצכוז

 212 הרקנה שאר
 581 הניפ שאר
 644 ,311 ,180 ,86 םיור
 103 ,82 תובוחר
 308 ָאריענַאשז עד ָאיר
 ,370 ,348 ,288 ,283 ,178 ,119 ,53 עגיר

5, 400, 415, 416, 475--493 
 25 פשייר
 531 גרובסנעגער
 478 ,411 עצישזער

 343 ילװַאש
 197 ,166 יַאכנַאש
 95 גרובנעטַאלרַאש
 620 .ַאורעלרַאש
 638 ,63/ םלָאהקָאטש
 456 ףָאהטוטש
 531 ,5230 ןיטעטש

 614 גרובסַארטש
 402 ָאגַאקיש
 592 רימש

 109 לימעדיינש
 165 ,19 ץצלדעש

 ,104 ,103 ,80 ,60 ,52 ,16 ביבא-לת
6, 148, 173, 174, 203, 214, 215, 
6 217, 294, 304, 310, 315, 323, 
9, 345, 352, 364, 381, 405, 456, 

571 ,561 ,5 



 284 והיעשי ,רעגוא
 160 (יצירוַאמ) השמ ,ךעשזַא
 205 אבא ,ריאמיחא
 438 םהרבא ,ןָאסלדיא
 437 לאומש ,טַאטשנעזיײא
 51 ,20 ןרהא ,ןרָאהנײא
 241 ,20 (ןוני) השמ ,ןַאמלעדניא
 239 ךענעה ,שיא
 154 רַָאטקיװ ,רעטלַא
 473 ןושרג ,(יקסווָאקלַאװ) רומילא
 463 לאומש ,(ןַאמדירפ) בישילא
 249 ,73 (.ח.א ,סּפעש) .א ,ימלא
 604 ןרהא ,ןירעּפלַא
 91 .ש ,יקסנַא
 185 ץרּפ ,יקסנישטָאּפָא
 223 בקעי ,קַאלשנעּפַא
 330 .מ ,סקַא
 491 ,37 םולש ,שַא

 509 סוילוי ,בַאב
 202 (עלעבייל) הירא ,ָאקיָאב
 343 ,341 חנ .סַאב
 399 הירא ,רַאב
 341 יכדרמ ,יקצידָארָאב
 330 .מ ,לַארַאב
 260 הרובד ,ןָארַאב
 330 צ"כ ,(ןוליא) קינַארַאב
 315 ,20 (םילעס) השמ ,ץלָאהנרַאב
 330 .י ,דרוב
 311 .נ.ח ,קילַאיב
 197 לבייל ,ןייב
 140 ,128 ןתנ ,םיובנריב
 354 .ע ,השמדןב
 453 (וועשַאילע ר"ד) תובשחמ-לעב
 342 יבצ ,ָאקלעב
 450 דו" ,ןָאסלעגרעב
 397 בקעי ,ןַאמרעב
 626 ץרפ ,ןייטשנרעב
 311 ,301 באז ,רעמַאהלעקרעב
 241 השמ ,ןָאזרעדָארב
 338 ןרהא ,יקסניזערב

 39 ןרהא ,עזוװַאג
 383 הדוהי ,ףלעהטָאג
 251 ,109 ,20 עשוהי ,בילטָאג
 238 (הידידי) .ש ,בילטָאג
 551 רַאגוה ,דלָאג
 29 םהרבא ,גרעבדלָאג
 438 רעדנַאסקעלא ,ןײטשדלָאג
 59 ,20 .ש-י ,ןײטשדלָאג
 269 .י.א ,טימשדלָאג
 330 .ש ,גרעבצנַאג
 438 .ש ,ןײטשפָאג
 455 בייל ,לעקנופרַאג
 437 ,238 .ש ,גרובזניג
 20 .ג ,רעזַאלג
 330 .ש ,זולג
 603 באז ,קילג
 465 והילא ,(רעזעלג) רזע-לג
 515 גרָאעג ,ץעג
 267 קחצי ןרהא ,יקסנעזדָארג
 31 ףסוי ,יקציװַארג
 246 ,125 יבצ ירוא ,גרעבנירג
 461 םירפא ,גרעבנירג
 23 ,20 קחצי ,םיובנירג

 ,240 ,20 השמ (ןור) ןָארקרעגיצנַאד
41 

 475 ןועמש ,ווָאנבוד
 445 ןועמש ,ןײטשנַאמיד
 479 הירא ,קישטנעסיד
 632 ריאמ ,דנָאה עד
 434 רעטלא ,ווָאנַאױרד
 73 דוד ,קורד

 165 קיווייל ,סעדָאה
 330 .י ,ָאקשעװָאלָאה
 177 לאיחי ,ןרעּפלַאה
 435 ,260 קלַאפ ,ןרעּפלַאה
 183 ןועמש ,קישטנָארָאה
 545 סקַאמ ,לעקיה
 246 ץרפ ,ןייבשריה

 ןופ לטעצכוז

 512 דערפלא ,גרעבשריה
 225 לאומש ,ןרָאהשריה
 365 ,242 ףסוי ,ןַאמטפעה
 161 םולש בקעי ,ץרעה
 250 ,242 עלעשרעה
 325 קירנעה ,סעלעשעה

 551 לימע ,ןײטשדלַאװ
 89 .ליי ,ןַאמלָאװ
 238 ,227 לאומש ,שטיוװַאקלַאװ
 377 הדוהי ,קַאיװַאשרַאװ
 -= ?גנוטייצ רענילהָאוװ,

 330 עיצקַאדער יד
 263 בקעי ,יקסדָאגיװ
 330 .י ,שטיװָארָאדגיוװ
 271 סקַאמ ,ךיירנייוו
 481 לאימחרי ,קיניװ
 548 סקילעפ ,שטלעוו
 494 טרעבָאר ,שטלעוו

 214 אנכש ,ןַאגַאז
 73 .ח.י ,יקסדָארַאגַאז
 320 .ח ,ינשטינַארגַאז
 323 ןײטשרעמָאז
 330 .ז ,יקסנַארּפַאז
 341 ,249 ,105 םהרבא ,קַאז
 340 .א ,רַאבז
 389 יבצ .,רהוז
 168 ןושרג ,טרעביז
 428 .א ,ןַאמדייז
 260 השמ ,גרובליז
 247 ,239 דרַאנרעב ,רעגניז
 246 ,240 .יי ,רעגניז
 255 הרמיז ,דלעפגילעז
 260 ,213 בקעי ,לבבורז
 438 באז ,יקסניטָאבַאשז
 251 ,517 ,20 בייל שריה ,יקצינטישז

 רעדליביזענַאזרעּפ

 657 השמ ,סימייח

 238 .ל ,בואט
 369 עשוהי ,ןָאהט
 251 ,110 ,107 ,73 ףסוי ,לעקנוט
 ,242 ,239 ,238 ,113 קרַאמ ,ווָאקרוט

7, 251 
 621 םהרבא ,לעגיט
 311 הירא ,רעלּפעט
 61 ףסוי קחצי ,סקַאוװירט
 261 ףסוי ,וװָאכינרעשט

 9 ,73 לאומש ,יקסווָאכַאי
 17 בקעי לאומש ,ןַאקצַאי
 210 .ל.א ,שטיװָאבוקַאי
 127 םולש ,הידידי
 ,20 (ןָאזשואי ,עלעשטיא) .מ ,ןַאמטסוי

5, 72 
 181 .ש.א ,סירוי
 207 עשוהי ,ןיביי
 203 ןתנ ,רומ-ןילעי
 178 םייח ,ירעי
 270 בייל ,הפי

 255 גילעז םייח ,שטיװַאכָאנַאכ
 367 בקעי ,ןהכ
 ,239 ,238 ,73 ןויצ-ןב ,שטיװָאניליכ

7 255 
 467 יכדרמ ,ץכ

 313 ,211 דוד ,רעזַאל
 297 םחנמ ןועמש ,רעזַאל
 392 בקעי ,ױדנַאל
 485 .וו ,ידלָאטרעב--יקצַאל
 598 לאכימ ,יול
 447 השמ ,וװָאקַאװטיל

685 



686 

 41 .ס.א ,קיריל
 215 קחצי ,וועל
 266 ןַאמּפיל ,ןיוועל
 617 בוט-םוי ,יקסניוועל
 255 עקנַא ,ןַאמענעל
 93 .ל ,ןַאמענעל

 555 דלָאּפָאעל ,ףע
 176 לאיחי ,רערעל
 159 (רענרומכ) ףסוי ,יקסנישטשעל
 179 בקעי ,יקסנישטשעל

 260 הוַאמ
 395 לדנעמ ,סעזַאמ
 249 קיציא ,רעגנַאמ
 561 טסענרע ,ןָאטראמ
 140 השמ ,(רעגַארּפ) קרַאמ
 246 ,238 ץרפ ,שיקרַאמ
 287 .א ,ינודקומ
 251 ,249 ,244 ןמחנ ,ליזיימ
 ףסוי) שינייב ,שטיװעלַאכימ

 153 (יקציבזיא
 448 המלש ,סלעַאכימ
 145 ןימינכ ,ץנימ
 151 רימידַאלוװ ,םעדעמ
 639 סוקרַאמ ,רָאיכלעמ
 260 םירפס רכומ עלעדנעמ
 200 לאומש ,ןילרעמ
 ןיא עיצקַאדער יד -- ?טנעמָאמ,

 73 -- 1912 רָאי

 20 .? ,קיוָאנ
 95 דוד-שרעה ,גרעבמָאנ
 553 והימרי רַאקסָא ,ןַאמיונ
 425 לאומש ,רעגינ
 341 בייל ,סודיינ
 251 ,238 ,21 ,20 .מ-י ,ןַאמיינ
 164 בייל-דוד ,קרַאמיינ
 214 םוחנ ,סעקלאפַאר--רינ

 561 ַאקשימ ,ישטלָאבַאס
 379 ןרהא ,קישטייװָאלָאס
 343 קחצי ,קישטייװָאלָאס
 438 .מ ,קישטייוָאלָאס

 141 רעב-לאכימ ,ווָאלָאקָאס
 351 םוחנ ,ווָאלָאקָאס
 235 לאומש ,יקצָאלסיוװס
 101 ןושרג ,טצווס
 346 לואש ,יקצינּפוטס
 355 גילע! םייז ,יקסמינָאלס
 251 ,99 ןמלז ,שטיװַאלַאגעס
 73 יכדרמ ,רָאטקעּפס

 511 ַאטערַאגרַאמ ,(םַאזהימ) םייהלעדע
 637 סוקרַאמ ,זיירּפנערהע
 330 .מ ,ןייטשטע
 193 השמ ,םיובלע
 תובשחמ לעב :עז--לארשי ,ווװעשַאילע
 246 לדנעמ ,ןיקלע
 471 בקעי ,(בילטָאג) תימע
 578 השמ ,לאונמע
 442 אנכש ,ןײטשּפע
 155 (ףלָאװ-שרעה) קירנעה ,ךילרע
 216 השמ ,םערע

 361 םהרבא ,יקסוװעשילדָאּפ
 165 בקעי ,טַאּפ
 487 והילא ,תרופ
 263 .י.ש ,סלניּפ
 565 ףסוי ,יאעטעּפ
 216 בקעי ,לייזרעטעפ
 67 החמש .,ַאקשורטעפ
 251 ,249 ,87 עשוהי ,עלרעּפ
 110 .י.א ,סוּפָארּפ
 15 םייח ,יקסנַאשזורּפ
 85 חנ ,יקצולירּפ
 7 ,71 ,יבצ ,יקצולירּפ

 339 בייל הירא ,סנאיַאפ
 247 ןַאי ,קלַאפ
 563 שָאלקימ ,ָאגַארַאפ
 482 ללק ,טרָאפ
 293 רַאזַאל ,סקופ
 259 ףסו" לאומש ,ןיפ
 320 .ד ,לעגייפ
 330 .י ,לעגייפ
 352 ןַאמרעזו ,שטיווָאלווייפ
 239 ,34 ,20 םייח ,ןייטשלקניפ
 47 חנ ,ןייטשלקניפ

 49 הימחנ ,ןייטשלקניפ
 330 .ז ,ןייטשלעקניפ
 192 םחנמ ,רעסקַאלפ
 650 דוד ,ןיטנערָאלפ
 247 ,239 ,129 דוד ,רעקנילפ
 449 קיציא ,רעפעפ
 323 השמ ,גיטסָארפ
 135 רדנסכלא אשוז ,ןַאמדירפ
 359 דוד ,ןַאמשירפ

 215 ,97 .ל.ש ,ןָארטיצ
 371 ןרהא ,ןילטייצ
 191 ןנחלא ,ןילטייצ
 111 ,110 ,73 ללה ,ןילטייצ
 442 לארשי ,גרעבניצ
 262 ןרהא ,סוטַאניצניצ
 316 ןושרג ,רעּפיצ
 20 ןרהא ,תנפצ

 254 ,240 םירפא ,יקסווָאנַאגַאק
 199 לארשי ,ןַאהַאק
 238 ,190 רַאזַאל ,ןָאהַאק
 199 הנשוש ,ןַאהַאק
 251 .א ,עװַאק
 260 .ז ,שטיװָאנַאמלַאק
 1236 לדנעמ ,רענימַאק
 311 השמ ,רעפנַאק
 158 רימידַאלוװ ,יקסווָאסָאק
 337 חספ ,ןַאלּפַאק
 260 ןד ,שטיװָאנַאלּפַאק
 251 ענַאמ ,ץַאק
 226 רעטלַא ,ענזיצַאק
 229 שונַאי ,קַאשטרָאק
 240 לאירזע ,ךַאבילרַאק
 117 ,110 (סוינילרַאק) רעב ,יקסנילרַאק
 265 השמ ,שטיװָאניּפרַאק
 311 ריאמ ,קינעשזוק
 65 רעב ,רעשטוק
 519 דערפלַא ,גרעברעפּפוק
 255 ,240 ,55 םחנמ ,סינּפיק
 239 .ש ,ץָאלק
 231 השמ ,(הנס) םיובניילק
 20 םהרבא ,ןַאמניילק
 422 השמ ,ןַאמניילק
 215 בקעי ,רענעק
 174 יבצ ,יורק
 20 .י ,ןָאמרעקיײרק

 רעדליב ןענָאזרעּפ ןופ לטעצכוז

 553 רַאקסָא ,שטיװָאניבַאר
 143 יכדרמ םהרבא ,יװָאגָאר
 147 קחצי ,שטיװַאר
 246 ,237 ךלמ ,שטיװַאר
 311 דלַאּפַאעל רענזַאר
 257 ,247 ,239 .י רעב ,ןעזָאר
 217 ףסוי ,ןעזָאר
 116 הנוי ,דלעפנעזָאר
 103 םולש ,דלעפנעזָאר
 13/ לאומש ,ןײטשטָאר
 176 (ר"זש) ןמלז ,ווַאשַאבור
 459 ןבואר ,ןייטשניבור
 לא 20 .י ,ןַאמזיור
 ןָארקרעגיצנַאד 'ז -- השמ ,ןור
 599 יבצ ,םתור
 330 .ל.ח ,רעגיר
 264 ןמלז ,ןיזייר
 321 לאכימ ר"ד ,לעגניר
 385 קיזייא ,אבמער
 655 םהרבא ,יטַאנַאקער

 330 .א ,קַאטסָאש
 162 לגייפ-ענייש ,דנַאלב--ָאריּפַאש
 239 ,230 ןתנ ,עבלַאװש
 239 ,167 סחנפ ,ץרַאװש
 20 .י ,רעגייווש
 20 לאומש ,ףרַאשדרעװש
 157 רָאטקיװ ,ןַאמלוש
 175 םייח ,(רעעז) ררוש
 138 ןושמש ,רעמַאהקַאטש
 330 .א ,ליטש
 330 .ב ,ליטש
 252 לארשי ,ןרעטש
 542 טרעבָאר ,רעקירטש
 63 קחצי ,רעּפיש
 251 רוטרא ,קיש
 121 ןמלז ,רואינש
 162 ךורב ,רענפעש
 249 ,73 (.א ,ימלא) .ח.א ,סּפעש
 169 לאונמע ,רערעש
 20 ןועמש ,לגיּפש
 171 כייל ,ןַאמזיּפש
 311 לאומש ,אריּפש



 651 סָאפַארגָאנָארכ סָאטילעַארזיא ָא
 245 לצזַאזַא
 651 יטנַאװַא
 429 טייהיירפ רעזדנוא
 616 עמיטש רעזדנוא
 34 (ענדָארג) טרָאוװ רעזנוא
 460 (ענוװָאק) געוו רעזנוא
 480 (עגיר) געוו רעזנוא
 295 ענובירט רעזנוא
 338 (קָאטסילַאיב) ןבעל רעזנוא
 506 ךייד ןשטיוד םיא
 428 ףמַאק ןיא
 סמוטנעדוי סעד גנוטייצ עניימעגלא

50 
 594 גנוטייצ עשידוי טסָא
 234 ַאיניּפָא
 245 תומדקא
 152 גָאט רעטַײברַא
 166 ,152 עמיטש-רעטייברַא
 429 טרָאװ-רעטעברַא
 218 גנוטייצ-רעטעברַא
 442 (דַארגָארטעּפ) עמיטש-רעטעבדרַא
 593 תולוכשא

 429 גנוײרפַאב
 631 ךרדב
 451 ןרעטש רענַאשזדיבָאריב
 סעבַאגסיױא יד -- עסערּפ עשידנוב

2, 168 

 8 םַאדרעטסמַא עד ַאטעזַאג
 600 ןועדג
 324 הינודרוג
 296 גנוטייצ-ָאטעג
 525 טַאלבעדניײמעג
 344 טנעמָאמ רענדָארג
 342 גנוטייצ רענדָארג

 180 (עשרַאװ) טרָאװ סָאד
 462 (ענװַאק) טרָאוװ סָאד
 134 טרָאװ עשידוי סָאד
 144 טַאלבגָאט עשידוי סָאד
 340 (קָאטסילאיב) ןבעל עיינ סָאד
 336 (ןילָאװ) ןבעל עיינ סָאד
 -- יקסנַאלשיװדַאו שטַאגעשטסָאד

 רעד ןַא רעטכַאבַאעב רעד
 10 לעסכייוו

 202 טַאט יד
 530 עסערּפ עשידוי יד
 429 (עשרַאװ) עמיטש עשידוי יד
 544 (סור"ןטַאּפרַאק) עמיטש עשידוי יד
 546 טלעוו עיונ יד
 עטריגיליווירּפ רעטרופנרהיד

 497 גנוטייצ
 9 טנרוק עשיגַאטשניד
 630 רעטכַאװ עסדוי עד
 632 דנַאװַאכַאדײרפ עד
 504 טילעַארזיא רעד
 142 דוי רעד
 503 (דנַאלשטייד) עדוי רעד
 547 (ןיוו) עדוי רעד
 625 רעטעברַא רעשידיי רעד
 120 ,76 טנעמָאמ רעד
 322 ןעגרָאמ רעיינ רעד
 506 דליש רעד

 390 רבחה
 68 ,66 ,38 ,21 ,20 (עשרַאװ) טנייה
 488 (עגיר) טנייה
 501 ףסאמה
 298 הפצמה
 635 דנַאל עטפולעב טעה
 439 םעה
 382 דיתעה
 356 הריפצה
 384 ריעצה רמושה
 641 רפושה

 רעדליב-גנוטייצ ןופ לטעצכוז

 168 רוטַארעטיל רַאפ טפירשנכָאװ
 332 ןעגנוטייצ רענילָאװ
 "ימחול תיב ןיא ןעגנוטייצ רענליוו

 278 תואטיגה
 544 גנוטיײצנגרָאמ רעניוו

 549 רעוװטסבלעז
 599 וָאדישז
 600 טסעיווס ַאקסווָאדישז
 550 יװַארּפז עקסווָאדישז

 323 (גרעבמעל) טַאלבגָאט
 441 (גרוברעטעּפ) טַאלבגָאט
 588 ַאקסיערוועי ַאנובירט
 429  ַאװָאדָארַאנ ַאנובירט

 530 גנוטייצ עלַארעביל-שידוי
 534 עסערפ עיירפ עשידוי
 504 ואשדנור עשידוי
 525 רעטכַאבָאעב רעשידוי
 445 ןזיש/ ַאיַאקסיערוועי
 ַאקינָארכ ַאיַאשטָאבַאר ַאיַאקסיערוועי

40 
 602 עניווָאנ עקסיערוועי

 501 ןורושי

 325 ַאליװכ
 596 תע'בתכ

 652 ַאסנַארעּפסע ַאל
 655 ַאעדושז" ַאיסנַאסענער ַאל
 614 עסנַארפ יאוּפַא'ל
 286 טַאלבעגַאט רעזדָאל
 292 ָאידַאר רעזדָאל

 294 עמיטשסקלָאפ רעזדָאל
 284 גנוטייצ-רעטעברַא רעשזדָאל
 347 טַאלבגָאט רענילבול
 244 רעטעלב עשירַארעטיל
 152 ןעגַארפ-סנעבעל
 614 וויוושז לַאנרושז על
 615 וויווש/ לּפעפ על

 621 םינזאמ
 דנוא עטכישעג ריּפ טפירשסטנַאנָאמ

 499 סמוטנעדוי סעד טפַאשנעסיװ
 486 טסָאּפ"גרָאמ
 245 לבחמ
 245 תורוכב תכמ
 245 הכלמ
 351 טַאלבנכָאװ רעשטירזעמ
 245 הרומש הצמ
 245 רורמ
 245 תיחשמ

 306 קיננעיזד יװָאנ
 233 ָאװָאלס עװָאנ
 224 דנָאלגעשּפ שַאנ
 245 הדגה עיינ
 611 טיײצ עיינ

 451 דנַאלמיײה שיטעווָאס
 616 ידמַאס
 444 לסימ ַאיַאקסטסינָאיס
 245 ןויטבמס

 390 ןטק םלוע
 646 ָארָאזערט לע
 44/ סעמע
 295 טַאלבַארטסקע
 594 טעברַא ןוא דרע
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 335 עמיטש רעיסעלַאּפ
 608 טנייה רעזירַאפ
 609 טַאלבנעגרָאמ רעזירַאּפ
 245 ןעכוקרעטוּפ
 647 ןויצ-ילעופ
 334 ןעגנוטייצ רעקסניּפ
 654 לארשייָארּפ

 622 טעברַא ןוא קלאפ
 290 טַאלבסקלָאפ
 168 ,156 גנוטייצסקלָאפ
 168 סיורָאפ
 221 דניירפ
 245 לגיופ רעיירפ
 482 ןגרָאמירפ

 648 עמַאנז ָאקסעשטיטסינויצ
 429 טפירשנעכָאװ עשיטסינויצ
 יד ןופ עטיירפַאב יד ןופ ןעגנוטייצ

 541 (דנַאלשטייד) סרעגַאל
 390 םירירפצ

 רעדליב גנוטייצ ןופ לטעצכוז

 439 סעמע-טריװלַאק

 648 (עירַאגלוב) טציװסזַאר
 538 ןומר
 586 ַארטסַאָאנ ַאערעטשַאנער





  תוהמוצאו טוב
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 ריי עט

 - יא יש סא
 ווא טיי = ןזחצנצזו סע א

 יש םלופאוא הא


